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Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Jaarverslag 2012 
 

In 2012 werkten de Stedelijke Musea Sint-Niklaas rond volgende items: 
- de productie en exploitatie van de tentoonstelling Mercator Digitaal met er aan gekoppeld een reeks 
publieksactiviteiten 
- de start van de verwerking van de Internationale Exlibriswedstrijd 2013 en de verdere dynamisering 
op publieksvlak van het Internationaal Exlibriscentrum 
- de voorbereiding van het witboek 2013-2018 voor de nieuwe beleidsperiode op lokaal vlak  
- de toegankelijkheid van de Salons voor Schone Kunsten door de bouw van een nieuwe lift 
 
1. Beschrijving van de werking in 2012 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.  
In voorbereiding van het museumonderdeel moderne cartografie werd de bruikleen van het Nationaal 
Geografisch Instituut NGI in voorlopig depot geplaatst (actualisering gepland  in 2014); het meeste 
kaart- en fotomateriaal gaat terug naar de bruikleengever. Over de 3D-objecten wordt nog overlegd. 
 
De terugkeer van de bruikleen van het modelschip Sancta Maria naar het MAS werd gerealiseerd. 
 
Voor de tentoonstelling Mercator Digitaal (maart-augustus 2012) werden volgende bruiklenen 
afgesloten: 

•   Schilderij Portret van Arias Montanus, van P.P. Rubens, bruikleen van Museum Plantin-
Moretus 

• Boek ‘Collectio in unum corpus omnium librorum…’ Frankfurt, 1592, bruikleen van Museum 
Plantin-Moretus 

• Schilderij (olieverf op paneel) De aardrijkskundige, van Adriaan van Gaesbeek (1640) h 40 x b 
46 cm (met lijst), bruikleen van Museum M Leuven 

• Brief van Gerard Mercator aan Johannes Molanus, 27 juli 1576, bruikleen van de 
Universiteitsbibliotheek Leiden 

• bruikleenbeheer: Greet Polfliet (Stedelijke Musea) / kunsttransport: Hizkia Van Kralingen 
 
Voor de deeltentoonstelling ‘De bibliotheek van Mercator’ (maart-juni 2012 in de vrijgemaakte ruimtes 
van het Mercatormuseum) werd bij de heer Jan de Graeve de bruikleen afgesloten van een bijzonder 
waardevolle collectie boeken: 
 
Auteur Titel boek   Jaar 

Cardanus Cardanus in Quadripartita Ptolemaei 1554 
Euclides Euclidis Elementorum libri XV 1572 
Seb.Munster Munsteri Rudimenta Mathematica, item 

Petri Appiani 
1551 

Aratus Arati Phaenomena 1569 
P.Apianus Petri Appiani instrumentum sinuum 1541 
Peletier Jacques Iacobi Peletarij Cenomani,demonstrationes 

in Euclidis elementa Geometric. 
1557 

Regiomontanus Ioh.Regiomontani Franci  fundamenta 
operationum quae fiunt per tab.generalem 

1557 

Neander Elementa sphaericae doctrinae, seu de 
primo motu:   

1561 

Virdung Iohannis Virdungi Tabulae resolutae de 
supputandis syderum motibus. 

1542 
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Regiomantanus Ioh.De Monteregio Tabulae directorium. 1550 
Stoffler Ephemerides Stofleri. 1533 
Pitati Pietro Compendium Petri Pitati, & Munsteri 

calendarium hebraicum. 
1564 

Huswirt Johann Enchridion artis numerandi. 1529 
Pierre Galland De Agrarum conditionibus variorum 

auctorum. 
1554 

Vegetius Vegetius de rei militari. 1584 
Sacrobosco Sphaera Sacrobosci Pierij Valeriani 

compendium Sphaera. 
1566 

Mizauld Antoine Mizaldi Ephemerides perpetuae. 1554 
Honterus j Rudimenta Cosmographica Honteri 1535 
G.Frisius Gemma Phrysius sive De Principiis 

Astronomiae&Cosmographiae. 
1548 

G.Frisius Arithmeticae Practicae methodus facilis, 
per Gemmam Frisium 

1552 

Piccolomini 
Alessandro 

Alessandro Piccolomini della grandezza 
della terra  &dell acqua. 

1561 

J.Besson Cosmolabe ou instrument universel de 
Jaques Besson 

1567 

Boetius Boetij opera bas  1546 
Bède le vénerable Bedae praesbyter de natura rerum et 

temporum ratione, eiusdem historia 
eclesiastica de gestis anglorum. 

1537 

J.Besson Theatrum Instrumentorum Bessonis. 1578 
Edw.Wright Certain Errors in Navigation 1667 
Cardanus idem de  rerum varietate. 1557 
Cardanus idem de Subtilitate. 1554 
Hygenius Iulij Hygini opera. 1570 
Ptolemeus Cl.Ptolemaei opera excepta Geographia 

cum quibusdam notis marginalibus Gerardi 
Mercatoris 

1551 

Finnaeus Orontius Orontij Finei Delphinatis Prothomathesis 
opus varium 

1587 

Sacrobosco Textus de sphaera Johannis de 
Sacrobosco, ... 

1518 

Regiomontanus Ioh. De Monte Regio de triangulis 1561 
Piccolomini Picolominei Sphaera 1573 
Dionysius 
Alexandrinus 

Dionysius Alexandrinus de situ Orbis 1556 

Alphonsus Divi Alphonsi tab :  Astronimicae 1524 
Pontamus Johannes Iovianus Pontanus de rebus caelestibus 1520 
Sacrobosco Sphaera Sacrobosci Pierij Valeriani 

compendium Sphaerae1Antonij Mizaldi 
Harmonia Caelestis 

1561 

de Bouvelles Charles Carolli Bovellli Geometricum opus 1557 
G.Frisius Gemma Frisius de Astrolabo Catholico 1584 

Reisch Georg Margarita philosophica 1512 1599 

Strabon Strabonis opera graecolatino 1539 

De objecten werden door de Stedelijke Musea verzekerd voor een waarde van 576.400 EUR. De 
boeken werden door de eigenaar zelf getransporteerd. 
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1.1.2. Stedelijk Kunstpatrimonium (collectie schilderkunst en grafiek) 
 

Het Stedelijk Kunstpatrimonium (collectie schilderkunst en grafiek) werd aangevuld met de aankopen 
van ‘de stadsdame’: een schilderij van Sander Wijnants, ‘zelfportret’: een schilderij van René De 
Lannoy en ‘heidelandschap’ van Edmond Verstraeten. 
 
De bruikleenadministratie omvatte volgende items: 

- Twee werken van Henri Evenepoel werden uitgeleend aan het museum Clemens Sels in Neuss 
(Duitsland) , dit voor de tentoonstelling Matisse & Co.  

- Het Museum van Deinze en de Leiestreek nam 3 werken in bruikleen: ‘Reynaert gespot’,‘Ecce 
Homo’ en ‘de Heilig-Bloedprocessie te Meigem’.  

- Werk van Félicien Rops en Henri Evenepoel werd geleend door Karl Meersman voor zijn 
tentoonstelling ‘Ave Eva’ in het Caermersklooster te Gent.  

- Enkele erfgoedstukken uit Sint-Niklaas figureren voortaan in de vaste opstelling van Bokrijk 
‘de sixties’. 

- Interne bruiklenen van werk van Paul Snoek en Reynaertpanelen aan de stadsbibliotheek. 
- Interne bruikleen van schilderij Willem Claesz. Heda aan CC voor de tentoonstelling “De vijf 

zintuigen”. 
 
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 aanvaardden de schenking van een 18de eeuwse sacristiekast en 2 familieportretten door 
jonkheer d’Hanens, een nazaat van het bekende Sint-Niklase magistratengeslacht.  
 
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. 
Voor de collectie ‘Mens en lichaam’ hebben de musea 174 schenkingen van objecten (vooral 
kappersmateriaal) aanvaard. 

- Mens en lichaam: kappersmateriaal van de heer Leo Ceuppens (43) /+ archief 
- Mens en lichaam: kappersmateriaal van mevr. Annemie Kooyman (ca. 90)  
- Mens en lichaam: kappersmateriaal van mevr. Van Damme (5) 
- Mens en lichaam: kappersmateriaal van de heer Pol Van Den Berg (34) 
- Mens en lichaam: handschoenrekker van mevr. Gemma Dom 
- Mens en lichaam: anonieme schenking 
- Mens en lichaam: 4 objecten van de heer Edibert De Saegher 

 
 
1.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum 

 
Het Internationaal Exlibriscentrum is opgericht in 1975, mede onder stimulans van Gerard Gaudaen. 
De collectie bevat meer dan 160.000 exlibris met daarnaast nog een kleine bibliotheek, een archief en 
drukmateriaal. 
 
Aan kunstenaar Frank Ivo Van Damme werd opdracht gegeven tot het ontwerpen van de 
Nieuwjaarskaart 2013 van het exlibriscentrum.  
 
Er was een schenking van een prent van Severin door de heer A. Jeanquart. 
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In 2012 zijn voor de afdeling Internationaal Exlibriscentrum een aantal nieuwe verwervingen 
ingeschreven afkomstig uit de inzendingen voor de Internationale Exlibris- en kleingrafiekwedstrijd 
2013. 
 
 
1.1.5. Collectie brei-atelier 
 
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. 
 
Schenkingen: 
 
schenker object/reden depotoppervlakte afstoting 
Recta bvba 
 

breimachine FN 
Reepex/ 
garnituurbreimachine 
ontwikkeld door 
Waaslanders en ge-
bouwd op site Manta 
Waasmunster 

1,8 m² geen, plaats was 
voorbehouden bij 
inrichten breiatelier 

Hans Troch 
 

personeelsregisters 
Firma Bogaerts/aanvul-
ling archief 

  

Clement en 
Germaine Ameele 
 

huishoudbreimachine/ 
variërend type 

0,1 m² 
(op bestaand 
rek) 

 

Marc Goossens 
 

snijtafel en strijktafel/ 
authentieke snij- en 
strijktafel ontbraken 
nog 

4 m² nagemaakte tafel in 
opstelling wordt 
verplaatst naar 
leeszaal  

Koen Verstraeten 
 

naaimachine Lada + 
factuur van aankoop/ 
vervanging van on-
bruikbare machine 

0,2 m² onbruikbare 
confectiemachine 

Marcotex bvba 
 

automatische vlakbrei-
machine Stoll Ajum 
bouwjaar 1966/meest 
geproduceerde 
jacquard 
vlakbreimachine, volle-
dig werkingsklaar 

2,8 m² geen, plaats was 
voorbehouden bij 
inrichten breiatelier 

Audax Textiel-
museum Tilburg 
 

vier 
kousenbreimachines G. 
Stibbe & Co., Leicester, 
Engeland 
gedateerd 
1920/kousenmachines 
van dit type heeft het 
museum nu in 
bruikleen van MIAT 
Gent, maar deze zijn in 
slechtere staat dan de 
machines die het mu-
seum van Tilburg aan-
biedt 

1,8 m² machines in bruik-
leen gaan terug 
naar MIAT Gent 
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Van Vlierberge 
 

rondbreimachine met 
beknaalden inclusief 
naalden en onderdelen/ 
dergelijk type zat vroe-
ger in de collectie maar 
werd eerder afgevoerd 
wegens onherstelbaar 

0,6 m² gelijkaardige machi-
ne in bruikleen gaat 
terug naar MIAT 
Gent 

Van Vlierberge 
 

snijtafel met lintmes/ 
typische opstelling in 
een confectieatelier 

6 m² aanwezige tafel 
wordt 
gedemonteerd en in 
depot geplaatst 

Van Vlierberge 
 

diesel 
scheepsmotor/gebruikt 
tijdens WO II om via 
centrale transmissie 
bedrijf draaiend te hou-
den – illustreert indus-
triële revolutie bij op-
stelling mens en machi-
ne 

2 m² geen 

Erik Maes  Documentatie en 
boeken over brei 

  

 
 
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.  
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1.2. Behouden en beheren 
 
In 2012 werden voor de uitoefening van deze basisfunctie volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
1.2.1. Restauratie: 

 
- 4 prenten: SN.W.N.197 (KOKW), SN.73.3.1 (KOKW), SN.73.24.1 (KOKW), SN.76.77.1 (stad) 
- Buste van was, door de firma Roodhorst 
- Collectie oudste scheermessen door de ADW 
- Schilderij ‘Madonna’ van A. De Wilde door Franka Lutin 

 
 
1.2.2. Depotwerking: 
 

- Opbergen foto’s van de KOKW in zuurvrije verpakking en dozen 
- Schilderijen Salons gelijkvloerse en 1ste verdiep: stofzuigen en inpakken en tijdelijke verhuizing 

naar intern depot en depot SteM in voorbereiding van de verbouwing 
- Grondige opruiming kelders Salons en afstoting gecontamineerde voorwerpen 
- Grondige opruiming kelder huis Janssens en afstoting gecontamineerde voorwerpen 

 
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. 
 
De hoogdrukpers van Gerard Gaudaen werd gerestaureerd door de heer Julien Suy, dit in functie van 
een plechtige inhuldiging op 22 januari 2012. 
 
 
1.2.3. Risico-analyse en management 

 
Tijdens het evenement Huis van de Sint (12 november – 6 december: 33.573 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 Wase schilderkunst 
die tijdelijk uit het plaatselijk depot werd genomen (na de bouwwerkzaamheden aan de lift). 
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 
- Verzekering tegen alle risico’s van de collectie tijdens de looptijd van het evenement 

 
 
1.2.4. Vrijwilligerswerking 

 
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), Paul Van Marcke (restauratie Bann 
machine en Schmidt machine), Greta De Jonghe (werken op kousenlinkmachine) en Dirk Hulstaert 
(restauratie Cotton machine). 
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1.3. Wetenschappelijk onderzoek 
 
 
1.3.1. Museumbibliotheek 
 
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.  
 
De musea verlengden in 2012 onder meer volgende abonnementen op tijdschriften en 
lidmaatschappen van verenigingen: 

- De veilingcatalogi van Veilinghuis De Vuyst 
- Familiares de Dunis vzw 
- Gids Kunst in Vlaanderen 
- Vaktijdschrift Textiel Plus 
- Vlaamse Museumvereniging  
- VLA Krant –Vereniging Leraars Aardrijkskunde 
- Mitteinungen der Österreicheischen Exlibris-Gesellschaft, een uitgave van de Oostenrijkse 

exlibrisvereniging. 
- L’Ex-libris Français, een uitgave van de Franse exlibrisvereniging. 
- Um:Druck, Zeitschrift für Druckgraphik und visuelle Kultur, uitgegeven door de Verein Freunde 

der Druckgraphik, Wenen, Oostenrijk 
- The Bookplate Journal en The bookplate Society Newsletter, uitgaven van de Bookplate 

Society, gevestigd in de U.K. 
- Exlibriswereld, een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere 

Kleingrafiek. 
- Boekmerk, een uitgave van Graphia, de Belgische exlibrisvereniging 
- Mitteilungen der Deutschen Exlibrisgesellshaft, een uitgave van de Duitse exlibrisvereniging 
- Selc express, een uitgave van de Zwitserse exlibrisvereniging 
- Contemporary International ex-libris artists, een uitgave van de Portugees Arthur Mario da 

Mota Miranda bijgestaan door Murray Rosen 
Andere verenigingen publiceren sporadisch en het is vrij moeilijk om regelmatig hun uitgaven 
regelmatig toegestuurd te krijgen.  
Met een aantal buitenlandse uitgevers is overeengekomen om hun uitgaven te ruilen voor onze 
publicaties, bijvoorbeeld met de Poolse en Tsjechische exlibrisverenigingen en met Klaus Rödel die de 
uitgaven van het Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamlung uit Denemarken verzorgt. 
 
 
1.3.2. Registratie 
 
Eigen bezit: 462 nieuwe records ingevoerd in Adlib waarvan voor de KOKW: 24 nieuwe records en 38 
wijzigingen 
In voorbereiding van een tentoonstelling in 2014 werden uit de collectie Japanse exlibris 680 records 
geregistreerd. 
 
Renaat Bruelemans en Christa Vyt werkten als vrijwilliger verder aan de inventarisatie van de 
wisselstukken (naalden) en het archief van het brei-atelier. Deze laatste verwerkte een grote 
schenking wisselstukken van de firma Dooms. 
 
 
1.3.3. Mercator Digitaal: congressen 
 

Het wetenschappelijk onderzoek in de laatste voorbereiding van de tentoonstelling Mercator Digitaal 
(maart – augustus 2012) werd afgerond.  
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Vier stafmedewerkers van de musea finaliseerde de scripts van de digitale toepassing ‘Cartografische 
connectie’ in Mercator Digitaal. Deze scenario’s zijn gebaseerd op voorafgaand literatuuronderzoek.  
 
Wetenschappelijke congressen op site naar aanleiding van het  project Mercator Digitaal: 
 
 
1.3.3.1. Internationaal Congres 'Mercator Revisited - Cartography in the Age of 

Discovery' – SteM, Sint-Niklaas (B)  (25/04-2012 – 28/04/2012) 

 
Organisatie Erfgoedcel Waasland – Universiteit Gent Vakgroep Geografie – Stedelijke Musea Sint-
Niklaas 
 

Programma 
WEDNESDAY 25/04/2012 
10:00 - 10:30 Keynote address by Prof. Dr. Georg Gartner, Technischen Universität Wien and ICA 
10:30 - 11:20 Keynote address by Prof. Dr. Jerry Brotton, Queen Mary University of London, on 
Mercator’s place in the broadercontext of his time (cancelled) 
 
11:45 - 13:00 Session 1: Mercator’s work in context 
“The influence of Gerard Mercator on the work of Michiel Coignet (1549-1623)” 
A. Meskens, Artesis Hogeschool Antwerpen 
“Gerard Mercator and Wolfgang Lazius - a comparative analysis” 
P. Svatek, University of Vienna 
“The sale of atlases by the Antwerp Plantin Press” 
D. Imhof, Plantin-Moretus Museum 
 
14:30 - 15:45 Session 2: West-European maps and the lands to the East 
“Between the Cross and Crescent: Countries Bordering the Ottoman Empire in the Eyes of Dutch” 
M. Altic, Institute of Social Sciences Zagreb 
“Geographical names on Mercator's maps of Croatian Historical Regions” 
J. Farifiifl, D. Magaš and L. Miroševifl, University of Zadar 
“The Far East in the Mercator's World map in 1569” 
K. Hasegawa, Kobe University 
 
16:15 - 18:00 Session 3: Cartography in the Age of Discovery 
“Secret Maps of Early Modern Spain” 
B. Ehlers, University of Georgia 
“Portolan Charts And Printed Planispheres: The Changing Function of Manuscript Nautical Maps in the 
Age of Discovery” 
K. Sheenan, Durham University 
“Mapping American History in The Tempest” 
D. Evans, Dalhousie University 
“Cornelis Van Wytfliet: The age of Discovery and Colonization revisited” 
S. De Peuter, Indepenent Scholar 
 
THURSDAY 26/04/2012 

9:30 - 10:20 Keynote adress by Dr. Thomas Horst, Universität der Bundeswehr München, on 
Mercator’s globes and their place and function in early modern cartography 
10:20 - 10:45 “Cartesius: One graphical geoportal combines four types of institutions for Belgium and 
Africa” 
R. Kruk, National Geographic Institute Belgium 
 
11:15 - 12:30 Session 4: Mercator and the cartography of his time 
“Reframing Mercator’s Orbis Imago, the double cordiform world map of 1538” 
R. Watson, University of Auckland 
“The island ‘Vlaanderen’ on Mercator’s maps” 
J. Everaert, Ghent University 
“Cartographic typography: Gerard Mercator’s contribution” 



10 
 

M.G. Borozuki, National Geographic Institute Argentina 
 
13:45 - 15:30 Session 5: Current approaches to historical cartography 1 
“A GIS analysis of the 1633 planning of Venetian guardposts on Crete (Greece)” 
S. Soetens, C. Geerdink, E. Barbetsea and R. Verhagen, VU University Amsterdam 
“Digital Representation of Historical Globes: Methods to Make 3D and Semi-3D Models of 16th Century 
Mercator Globes” 
C. Stal, Ghent University 
“The ‘Digital Thematic Deconstruction’ of 16th-century urban maps” 
B. Vannieuwenhuyze, Leuven University 
“Modern edition of texts and maps of the Cadastral Land Survey of Swedish Pomerania 1692-1709 on 
the internet with help of WebGIS and Content Management Systems” 
R. Zölitz, Greifswald University 
 
16:00 - 17:15 Session 6: Current approaches to historical cartography 2 
“Squaring the circle: how Mercator did it in 1569” 
J. Alves Gaspar, University of Lisbon 
“The world map by Gerard Mercator (1569) in the shape of an atlas revisited” 
S. de Meer, Maritime Museum Rotterdam 
“Map as metaphor” 
I. Panneels, Institute for International Research on Glass 
 
FRIDAY 27/04/2012 
9:30 - 10:20 Keynote address by Prof. Dr. Mark Monmonier, Syracuse University, on the Mercator 
Projection and its impact, adoption, controversy and survival from the 16th century to the present day 
 
10:45 - 12:00 Session 7: Survey and projection 
“Mercator’s magnetic work, recalculated” 
H. Decleir, Vrije Universiteit Brussel 
“A surveying symbol connects G. Mercator and J. van Deventer” 
E. Leenders, Brussels International Map Collectors’ Circle 
“The pre-history of the Mercator projection” 
H. Leitao, and J. Alves Gaspar, University of Lisbon; J. Filipe Queiró, University of Coimbra 
12:00 - 12:30 Round-up 
 
Van 24 tot 27/04 vond in het SteM (museumtheater) het internationale congres Mercator Revisited 
plaats (met op 28/04 een optioneel geleid bezoek in Antwerpen). Het congres, georganiseerd in 
samenwerking met Ugent en het SteM, kon rekenen op 4 keynote-sprekers, 24 sprekers en 66 
deelnemers (uit 16 landen). Er werden naast het goed gevulde programma aan lezingen ook een 
receptie, bezoek aan Mercator Digitaal, aan het Mercatormuseum en aan Gent ingepland. 
Interwaasvoorzitter Rik Daelman verzorgde de openingsspeech. Helaas dienden vier sprekers kort 
voor aanvang van het congres te annuleren wegens gezondheidsredenen. 
Aanwezigen kwamen uit België, Frankrijk, UK, Nederland, Zuid-Afrika, Canada, Duitsland, Argentinië, 
Nieuw-Zeeland, Zweden, Kroatië, Polen, Portugal, Japan, Oostenrijk en de Verenigde Staten. De 
aanwezigen waren academici, oud-academici en enthousiastelingen rond historische cartografische 
toepassingen. De algemene teneur bij de aanwezigen en de organisatie was erg positief. Ter 
gelegenheid van het congres werd een ‘conference proceedings’ gedrukt met hierin de 
samenvattingen van de lezingen en drie onderzoekspapers. Deze is echter uitgeput. Daarnaast 
verschijnen vier papers van lezingen op het congres in het tijdschrift The Cartographic Journal. 
Het congres kwam op vrijdag 27/04 ook op TV-Oost. 
 
De praktische organisatie van het congres lag grotendeels in handen van de Erfgoedcel, evenals de 
contacten met alle sprekers/deelnemers, boeken van sociale evenementen, conference dinner en 
logement voor de keynotes etc. Inhoudelijk overleg, website en druk van de proceedings verliepen in 
nauw overleg met UGent. De samenwerking met UGent werd over de hele lijn als positief ervaren, het 
beschikken over een interne ICT-verantwoordelijke en vormgever binnen de vakgroep waren 
belangrijke tijd- en kostenbesparende factoren en het universitaire adressennetwerk een belangrijke 
basis bij de promotie van het congres. 
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1.3.3.2. Programma regionale studiedag “Open kaart”: cartografie van Liber Floridus 

tot Gis (28/04/2012) 
 
Organisatie Erfgoedcel Waasland – Stedelijke Musea Sint-Niklaas 
 
In 2012 vieren we de 500ste verjaardag van cartograaf Mercator, en daarbij wilden we niet vergeten 
dat vele anderen zich doorheen de eeuwen bogen over de vraag hoe we de wereld kunnen bevatten 
in een boek, op een kaart of in een digitaal bestand. De studiedag ‘Open Kaart’ wilde daarom de blik 
verruimen voorbij het genie van Mercator en licht een tipje op van de sluier van 1000 jaar cartografie. 
 
Vertrekkend van de middeleeuwse wereldbeelden van het Liber Floridus, laveerde het programma 
langs Mercator en de cartografische producten van zijn tijd, over de landmeters die het Waasland in 
beeld brachten tot de moderne cartografen die gebruik maken van GIS. Daarbij werd ook stilgestaan 
bij het beheer en de restauratie van historisch kaartmateriaal. De dag werd afgerond met een geleid 
bezoek aan de tentoonstelling Mercator Digitaal. 
 
De studiedag ging door in het SteM - Stedelijke Musea Sint-Niklaas, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-
Niklaas. De dag was een groot succes, met bijna 90 deelnemers en een erg positieve respons. 
Programma 
10u00: Inleiding 
10u15: Karen De Coene (Ugent) - Cartografie en het Liber Floridus 
10u45: Lies Vervaet (Ugent) - Landboeken en goederenregisters met kaarten: hun belang voor 
sociaal-economisch en historisch-geografisch onderzoek 
11u15: Dirk Imhof (Museum Plantin-Moretus) - Gedrukte kaarten en hun verspreiding in de 16de 
eeuw 
13u00: Iason Jongepier (UA) - Poldercartografie in het Waasland: een overzicht 
13u30: Eric Leenders (BIMCC) - Mercators kaart van Vlaanderen 
14u00: Adriaan de Kraker (VU Amsterdam) - Het geslacht Horenbault 
14u30: Pauze 
14u45: Ilse van den Bogaert (restauratrice) - Behoud en restauratie van kaarten 
15u15: Frederik Waûters (ESRI) - Geografische Informatiesystemen en cartografie 
15u45: Afronding en geleid bezoek aan tentoonstelling Mercator Digitaal (duur: ca. 1,5 uur) 
 
 
1.3.3.3. Congres Erfgoedontsluiting 2020: Multifunctioneel en cultuurhistorisch gebruik 

van cartografische bronnen Historische Geografische Informatiesystemen 
(HisGIS) voor de culturele en toeristische sector: 22/06/2012 

 
Organisatie V-ICT-tor (Vlaame ICT-organisatie lokale besturen i.s.m.  Stedelijke Musea Sint-Niklaas 
De studiedag verwelkomde 97 deelnemers.  
 
Programma: 
9.30 u. Verwelkoming door Ward Bohé, conservator SteM  
9.45 u. Online toepassingen van HisGIS in Vlaanderen, een status quaestionis door Jan D’hondt,  
Stadsarchief Brugge  
10.05 u. (His)GIS in de context van een lokaal bestuur: mogelijkheden en moeilijkheden door Ivan 
Stuer, ICT Sint-Niklaas  
10.30 u De kracht van (internationaal) samenwerken door Michel Gilté, Westtoer  
11.15 u. Opzet en groeimogelijkheden van Cartesius door Rink Kruk, Cartesius-projectleider van het  
Nationaal Geografisch Instituut (NGI)  
13 u. 3 x Open Geografische bronnen en de noden aan betere samenwerking door Ingrid  
VandenBerghe, Administrateur-Generaal van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)  
13.45 u. Linked Open Data en GIS door Paul Hermans, ProXML bvba  
14.15 u. Aanbod in kaart: een probleemcasus rond baksteenlandschappen  
Voorstelling casus door Harry van Royen, SteM/UGent  
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Gebruik van historisch kaartmateriaal bij erfgoedontsluiting door ir. P. De Candt, Aquaterra nv  
De mogelijkheden van Route You door Dr. Pascal Brackman, Route You  
De wondere wereld van ESRI: multifunctioneel GIS publiceren door Frederik Waûters, ESRI Belux  
15.30 u. Digitale media in museale presentaties door Johan Schelfhout, Maverick ICS  
15.45 u. HisGIS Demo Breigoedsites in Sint-Niklaas door Els Podevyn, GIS Sint-Niklaas  
15.55 u. Round up en projectoproep door Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR  
16.10 u. Vrij bezoek tentoonstelling Mercator Digitaal en netwerkmoment  
18 u. Einde  
 
 
1.3.4. Wetenschappelijke publicaties: 
 
 
1.3.4.1. Internationaal Exlibriscentrum 
 
Het Internationaal Exlibriscentrum publiceerde naar aanleiding van de tentoonstellingen volgende 
catalogi: 
Zaalcatalogus bij de tentoonstelling Globes, kaarten en Mercator in het Exlibris  
Zaalcatalogus bij de tentoonstelling Merkwaardige Boekmerken 
De 2 zaalcatalogi, samengesteld in 2012 worden gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel 
en in de Ergoedbibliotheek in Antwerpen.  
 
In elk van de edities van Boekmerk, het tijdschrift van Graphia, krijgt het Internationaal 
Exlibriscentrum ruimte om een inhoudelijk artikel te publiceren over het Internationaal 
Exlibriscentrum, zijn werking, zijn collectie of een tentoonstelling. 
 
 

1.3.4.2. De uitgave van een Mercatoratlas in facsimile in samenwerking met Uitgeverij 
Davidsfonds 

 

Een passende publicatie vinden voor een tentoonstelling met vooral digitale toepassingen was geen 
makkelijke opdracht. In samenwerking met Davidsfonds Uitgeverij besliste het stadsbestuur de 
Mercator-Hondiusatlas (1607) in facsimile uit te geven. 

De uitgeverij Davidsfonds bracht 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 een wetenschappelijke inleiding van de hand van 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). 
Voor het museum is deze uitgave een bijkomende troef in het kader van de activiteiten van het 
Mercatorjaar. De atlas blijft de belangrijkste publicatie die de volgende jaren in het vernieuwde 
Mercatormuseum wordt verkocht. 
 
 
1.3.4.3. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen: themanummer Mercator 2012 

 
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 
verscheen in februari 2012 en een overdruk werd verkocht als publicatie bij de tentoonstelling 
Mercator Digitaal. 
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1.4. Publiekswerking 
 
 
1.4.1. Bezoekcijfer 2012 van de Stedelijke Musea  
 
SMSN                 

2012 
Salons 
(*) 

% 
Salons 

Mercator 
Digitaal 
(**) 

% 
Mercator 
Digitaal 

SteM 
(***) 

% 
SteM Totaal 

% 
Totaal 

individueel 114 15,60 7.912 64 2.198 41,50 10.224 55,60 
groep / 
school 618 84,40 4.448 36 3.092 58,50 8.158 44,40 
totaal 732 100,00 12.360 100,00 5.290 100,00 18.382 100,00 
 
(*) Salons beperkt open van 18/01/2012 tot 18/03/2012 wegens verbouwing lift; bezoekcijfer Huis 
van de Sint met opening van 12/11/2012 tot 06/12/2012 wordt niet opgenomen in deze telling. Huis 
van de Sint van 12 november tot 6 december 2012: recordeditie/ 33.573 bezoekers. In de tuin van de 
Salons werd van 29/06 tot 05/08 het zomerevenement Café Congé georganiseerd.  
(**) Mercator Digitaal omvat ook het bezoekcijfer aan het Mercatormuseum (tentoonstellingsprojecten 
SASK en KOKW). Tijdens de looptijd (04/03 >26/08/2012) konden tickethouders ook gratis het SteM 
bezoeken. 
(***) In grote mate bezoekers die het SteM bezochten buiten de looptijd van Mercator Digitaal. 
 
Ter info: 

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     

                      
 
 
1.4.2. Bezoekers: De voornaamste vaststellingen 

 
- Vergelijken met 2011 is moeilijk door de sluiting van de Salons en het Mercatormuseum. Het 

bezoekcijfer 2011 klokte af op 22.643 bezoekers, maar toen waren de Salons (weliswaar 
zonder grote tentoonstellingsprojecten) het hele jaar open en goed voor +/- 5.000 bezoekers. 

- Het groeps- en scholenbezoek nam in 2012 wel relatief toe tot een percentage van 44,40% 
tegenover 38,30% in 2011. Mercator Digitaal ligt hiervan aan de oorsprong. 

 
 
1.4.3. Jaarprogramma 2012: deelname aan activiteiten 

 
1.4.3.1. Museumactiviteiten buiten het kader van Mercator Digitaal 

 
Totaal aantal deelnemers: 1.137 
- zondag 22 januari: Inhuldiging van de drukpers van Gerard Gaudaen in de Gerard Gaudaenzaal IEC. 
De zoon van drukker Julien Suy gaf een drukdemonstratie op de hoogdrukpers afkomstig uit het 
atelier van Gerard Gaudaen. De tentoonstelling was te bezoeken tot en met zondag 31 maart 2012. 
Aantal bezoekers: 92. 
- zondag 29 januari: museumrondleiding One two tea: 22 deelnemers 
- zondag 5 februari: Dag van den brei: 164 deelnemers 
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- zondag 12 februari: museumrondleiding Een dienstmeisje vertelt: 8 deelnemers 
- zaterdag 18 tot en met zondag 26 februari: Krokuskriebels Sier en plezier en Op ontdekking met 
Arthur” – een parcours doorheen ‘Mens en materie’ (SteM) op gezinsmaat. Krokuskriebels 2012 gaf de 
aanzet om een actief parcours in de archeologische verhaallijn te realiseren. 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. Gezinnen met kinderen, die zich aanbieden voor 
een bezoek aan het SteM, krijgen dit boekje mee als leidraad voor de eerste verhaallijn.. De 
Archeologische Dienst Waasland heeft de rondleiding uitgewerkt, en de lay out en druk van het boekje 
gerealiseerd:  312 deelnemers 
- vrijdag 18 en zaterdag 19 mei: Muziek in het museum: 100 deelnemers 
- zondag 2 september 2012, van 15 tot 17 uur: Huldiging: Graficus Frank-Ivo Van Damme wordt 80 
jaar. Een 80-tal ingeschreven genodigden werden samen met de jarige en zijn familie getracteerd op 
taart met thee of koffie. Meesterdrukker Francis Dirix, drukte proefdrukken van het houtblokje dat 
Frank-Ivo Van Damme sneed voor de nieuwjaarskaart van de Stedelijke Musea en het Internationaal 
Exlibriscentrum. In de Gerard Gaudaenzaal van het Internationaal Exllibriscentrum werd tot en met 30 
september werk getoond van Frank Ivo Van Damme. Aantal getelde bezoekers: 101 
- zondag 23 september: Textielwandeling: 20 deelnemers 
- zondag 7 oktober  – eind december: tentoonstelling Merkwaardige Boekmerken, in de Gerard 
Gaudaenzaal van het Internationaal Exlibriscentrum. Een tentoonstelling samengesteld op basis van 
de persooonlijke top 100 van enkele museummedewerkers. Een zaalcatalogus begeleidt de bezoekers 
doorheen de tentoonstellling. De tentoonstelling is open tot 17 maart 2013. 
Aantal aanwezigen tot eind december: 273 
- zondag 14 oktober: museumrondleiding Santé Beauté: 10 deelnemers 
- zondag 18 november: workshop voor gezinnen De muntschat: 8 deelnemers 
- zondag 9 december: museumrondleiding Merkwaardige Boekmerken: 27 deelnemers (inbegrepen in 
het tentoonstellingsbezoek)  
 
 
1.4.3.2. Opdonder4 

 
De vriendenvereniging Opdonder4 plande in 2012 acht activiteiten: 526 deelnemers, een gemiddelde 
van 65 deelnemers per Opdonder4-activiteit. 
Ze vonden plaats op de vierde donderdag van de maand om 20 u in het infopunt van het SteM. 
Programma:  

1. 26/01: Tatonium, een film: 45 deelnemers 
2. 23/02: Holy Cow door Erik Windey: 85 deelnemers 
3. 22/03: herinneringen aan mijn vader door Anita Daldini: 55 deelnemers 
4. 26/04: het cursief van Mercator door Joke Van den Brandt: 45 deelnemers 
5. 24/05: het grote huis aan de Stationsstraat door Jao Smet: 37 deelnemers 
6. 27/09: de geluiden van het museum door Raf De Smedt: 35 deelnemers 
7. 25/10: Hildebrandt de Gebochelde in een regie van Johan De Vos: 124 deelnemers 
8. 22/11: Gelieve niet aan te raken door Margot Dieleman: 100 deelnemers 

 
 
1.4.4. Activiteiten Mercatorjaar 2012 

 
1.4.4.1. De tentoonstelling: concept en uitwerking: 
De tentoonstelling Mercator Digitaal vond plaats van 04/03/2012 tot 26/08/2012 in de 
Tentoonstellingszaal op site Zwijgershoek. De tentoonstelling combineerde een selectie van 
waardevolle opbjecten met 7 multimediale toepassingen gepresenteerd in een voor de gelegenheid 
gebouwd decor.  
 

1. Aardglobe: 
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- concept: computeranimatie over de aardglobe van Mercator geprojecteerd op groot scherm 
(duur 11’; projectie in loop) 

- inhoud: De projectie zoomt in op diverse details van de roterende aardglobe van 1541: er 
wordt uitgelegd hoe en waarom de globe werd vervaardigd. Daarna maakt de bezoeker een 
reis rond de wereld uit de 16de eeuw van O naar W en van N naar Z. (duurtijd: 11’) 

- digitalisering: Universiteit Gent Vakgroep Geografie / digitale beelden van de segmenten van 
de aardglobe: Koninklijke Bibliotheek van België / scenario: Karen De Coene (UGent) & Ward 
Bohé (Stedelijke Musea) / realisatie: Dimorf BVBA (i.s.m. Renderhouse 3D architectural & 
product visualisations) / multimedia-integratie: Maverick ICS 

- techniek: projectie: Barco RLM W6 / bron: blu ray-speler Pioneer BDP - V6000 / geluid: 2x 
Yamaha HS80M powered monitor / spanscherm van cinema-kwaliteit 416 x 234 cm / 
beelddefinitie 16:9 
 
 
2. Presentatie objecten: 

- concept: 15 originele objecten gepresenteerd in een voor de tentoonstelling ontworpen 
vitrine. Aardglobe (1541) en hemelglobe (1551) als absolute blikvangers (in hun eigen 
vitrines). 

- inhoud: (alle objecten uit de collectie Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 
Waas en de Stedelijke Musea, behalve indien aangegeven) 

• Aardglobe (1541) in bestaande vitrine b 90 x d 90 x h 178 cm 
• hemelglobe (1551) in bestaande vitrine b 90 x d 90 x h 178 cm 
• boekje handschrift Literarum latinarum, quas Italicas (1540) h 19,2 x b 14 x 0,7 cm 
• boek Chronologie Chronologia hoc est temporum demonstratio exactissima ab initio mundi, …’ 

(1569) h 39 x b 26,5 x 4 cm 
• boek Harmonie Evangeliën Evangelicae historiae quadripartite Monas (1592) h 20 x b 15 x 2,5 

cm 
• atlas ‘Cl. Ptolemaei Alexandrini Geographiae libri octo ‘ (1584) h 41 x b 29 x 3,5 cm 
• atlas ‘Galliae tabulae geographicae’ (1585) h 46,5 x b 33 x 3 cm 
• atlas ‘Gerarde Mercatore Rupelmundano Atlas sive cosmographicae’ (1595) h 41 x b 29 x 3,2 

cm 
• G. Mercator en J. Hondius, Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mvndi et 

fabricati figvra...’ (1607) h 47 x b 34 x 11 cm 
• G. Mercator en J. Hondius, Atlas novus sive descriptio geographica totius orbis terrarum…’ 

(1638) opm. deze bestaat uit 3 gesloten boekdelen op elkaar gestapeld elk deel 50 x b 33,5 x 
6 cm 

• G. Mercator en J. Hondius, Atlas minor (1607) h 17,5 x b 24 x 5,5 cm 
• Schilderij Portret van Arias Montanus, van P.P. Rubens, bruikleen van Museum Plantin-Moretus 
• Boek ‘Collectio in unum corpus omnium librorum…’ Frankfurt, 1592, bruikleen van Museum 

Plantin-Moretus 
• Schilderij (olieverf op paneel) De aardrijkskundige, van Adriaan van Gaesbeek (1640) h 40 x b 

46 cm (met lijst), bruikleen van Museum M Leuven 
• Brief van Gerard Mercator aan Johannes Molanus, 27 juli 1576, bruikleen van de 

Universiteitsbibliotheek Leiden 
- bruikleenbeheer: Greet Polfliet (Stedelijke Musea) / kunsttransport: Hizkia Van Kralingen 

 
 
3. Hemelglobe: 

- concept: computeranimatie over de hemelglobe van Mercator geprojecteerd op groot scherm 
(duur 12’; projectie in loop) 

- inhoud: De projectie toont gedurende 2’ de roterende hemelglobe van 1541. Vervolgens 
wordt er ‘in de globe gedoken’ en schuift de duister gemaakte sterrenhemel langzaam voorbij 
terwijl de 51 sterrenbeelden één voor één oplichten. In de gravures worden de lijnen en 
punten van de sterrenbeelden zoals we die vandaag waarnemen, getekend. De 
oorspronkelijke Latijnse, Griekse of Arabische naam wordt samen met een Nederlandse 
vertaling weergegeven. Er is geen geluidsband: deze toepassing fungeert als centraal 
rustpunt in de tentoonstelling.  
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- digitalisering: Universiteit Gent Vakgroep Geografie / scenario: Miet Deckers (Stedelijke 
Musea) in samenwerking met sterrenkundigenvereniging Antares / realisatie: Dimorf BVBA 
(i.s.m. Renderhouse 3D architectural & product visualisations) / multimedia-integratie: 
Maverick ICS 

- techniek: projectie: Barco RLM W6 / bron: blu ray-speler Pioneer BDP - V6000 / scherm in 
decorbouw met projectieverf 500 x 350 cm / beelddefinitie 16:9 
 
 
4. Koers volgen: 

- concept: computeranimatie en videoproductie over de Mercatorprojectie geprojecteerd op 
groot scherm (duur 12’; projectie in loop) 

- inhoud: De projectie vangt aan met een computeranimatie van 3’ over het principe van de 
Mercatorprojectie die voor het eerst werd toegepast op de wereldkaart ‘Ad usum navigantium’ 
van 1569. Deze kaart vormt de basislaag voor de animatie. Daarna wordt in een documentaire 
aan boord van het wetenschappelijk onderzoeksschip de Belgica het nut van deze projectie 
voor de zeevaart in de verf gezet. Het verhaal wordt aangevuld met een overzicht van de 
moderne navigatietechnieken. 

- digitaal materiaal: wereldkaart: Maritiem Museum Rotterdam / scenario animatie: Philippe De 
Maeyer & Karen De Coene (UGent) / scenario documentaire Belgica: Axel Annaert (Hogere 
Zeevaartschool) & Tom Van der Velpen (Dimorf BVBA) / partners: Marinecomponent Defensie 
& het Mathematisch Model van de Noordzee / realisatie: Dimorf BVBA (i.s.m. Renderhouse 3D 
architectural & product visualisations) / multimedia-integratie: Maverick ICS 

- techniek: projectie: Barco RLM W6 / bron: blu ray-speler Pioneer BDP - V6000 / geluid: 2x 
Yamaha HS50M powered monitor / spanscherm van cinema-kwaliteit 416 x 234 cm / 
beelddefinitie 16:9 

 
 

5. Digitale atlassen: 
- concept: drie gedigitaliseerde atlassen uit de collectie worden op grote aanraakschermen 

publiek toegankelijk gemaakt 
- inhoud: de toepassing biedt volgende mogelijkheden: bladeren in atlassen, kaarten 

verschuiven, inzoomen op details 
Gedigitaliseerde atlassen: atlas ‘Cl. Ptolemaei Alexandrini Geographiae libri octo ‘ (1584), atlas 
‘Gerarde Mercatore Rupelmundano Atlas sive cosmographicae’ (1595) en G. Mercator en J. 
Hondius, Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mvndi et fabricati figvra...’ (1607) 

- digitalisering: Universiteit Gent Vakgroep Geografie / implementatie software: Walter 
Vermeulen (Stedelijke Musea) 

- techniek: aanraakschermen: 3 x Dobit 42” / 3 x HP Workstation BTO 1215 / software: HR pdf-
bestanden geïntegreerd in flipcreator.net 

 
 

6. Kaart van Europa: 
- concept: videoproductie met het levensverhaal van Mercator: een theatermonoloog gebracht 

voor een computer-geanimeerde achtergrond (duur 12’; projectie in loop) 
- inhoud: het levensverhaal van Mercator wordt chronologisch uit de doeken gedaan. Alle 

plaatsen waar hij gewoond en gewerkt heeft worden geduid op digitale kaarten en 
geïllustreerd met foto’s van gebouwen die er in de 16de eeuw al stonden. Zijn hele oevre 
passeert de revue. Ook zijn filosofische levensvisie komt uitgebreid aan bod. 

- digitaal materiaal: Koninklijke Bibliotheek van België / scenario: Greet Polfliet (Stedelijke 
Musea) / acteur: Vic De Wachter / kleding: Huis Baeyens / grime: Skintricks / realisatie: 
Dimorf BVBA (i.s.m. Renderhouse 3D architectural & product visualisations) / multimedia-
integratie: Maverick ICS 

- techniek: techniek: projectie: Barco RLM W6 / bron: blu ray-speler Pioneer BDP - V6000 / 
geluid: 2x Yamaha HS50M powered monitor / retro-projectiescherm van cinema-kwaliteit 303 
x 129 cm / beelddefinitie 16:7 
 
 
7. Cartografische connectie: 
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- concept: 15 figuren uit de entourage van Mercator: familieleden, opdrachtgevers, 
wetenschappers, cartografen,  handelaars worden tot leven gebracht en brengen elk hun 
verhaal. De projectie gebeurt op 15 kleine Led-schermen. Geluid via luidsprekers of een 
hoofdtelefoon.  (totale duurtijd: +/- 30’, projectie start via drukknop) 

- Inhoud: in de cartografische connectie wordt de leefwereld van de 16de eeuw geschetst. De 
verhalen die de 15 figuren brengen, illustreren het belang van de 16de eeuw op vlak van de 
ontdekkingen, evoluties in de technologie en niet in het minst de godsdiensttwisten. Deze 
toepassing omvat aspecten van sociale, economische, politieke, godsdienst- als 
familiegeschiedenis. Volgende figuren brengen een monoloog van +/- 2’ à 3’: 

• Barbara Schellekens (?-1586), eerste vrouw van Mercator 
• Arnold Mercator (1537-1587), oudste zoon van Mercator 
• Johannes Molanus (1533-1583), schoonzoon van Mercator, rector van de Latijnse 

school in Bremen 
• Abraham Ortelius (1527-1598), cartograaf 
• Judocus Hondius (1563-1612), cartograaf 
• John Dee (1527-1608), wiskundige 
• Pieter De Corte (1491-1567), rector universiteit Leuven 
• Nicolas de Granvelle (1484-1550), diplomaat, raadsheer van keizer Karel 
• Karel V (1500-1558), keizer van het Heilig Roomse Rijk 
• Arias Montanus (1527-1598), theoloog, kapelaan van Filips II 
• Willem van Gulik-Kleef-Berg (1516-1592), hertog 
• Heinrich von Rantzau (1526-1598), gouverneur van Sleeswijk-Holstein, mecenas 
• Gemma Frisius (1508-1555), wetenschapper 
• Gaspard Van der Heyden (1496-1549), goudsmid 
• Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589), drukker-uitgever 

- scenario’s: Greet Polfliet, Goeleke De Wit, Harry van Royen & Ward Bohé (Stedelijke Musea) / 
regie: Tom Van der Velpen (Dimorf BVBA) / coördinatie acteurs (Hugo De Vriese , Toneelkring 
Sint-Genesius) / acteurs: Chantal Van Buynder, Willy Coppens, Piet Van Bouchaute, Gui De 
Vriese, Herman Van der Gucht, Luc Hoebeke, Erik De Lathouwer, Eddy Van Hoyweghen, Wim 
de Blieck, Dirk Dullaert, Marcel Van Brussel, Johan Droeshout, Lieven Lenaerts, Luk D'Hondt, 
Walter Cantens / kleding: Huis Maes kostumier / grime, baarden en pruiken: Skintricks / 
realisatie: Dimorf BVBA / multimedia-integratie: Walter Vermeulen (Stedelijke Musea) 

- techniek: beeld: 15 x Samsung Led 22” / bron: Mediaplayers Brightsign HD 410 / geluid: 15 x 
Logitech x-140 speakers & 15 x hoofdtelefoon Behringer Hpm 1000 
 
 
8. Kaart van Vlaanderen: 

- concept: Grote aanraakschermen geven digitale toegang tot de accurate Kaart van 
Vlaanderen (1540). Het publiek kan er zelf aan de slag en inzoomen op historische kaarten én 
recente topografische kaarten en luchtfoto’s. De toepassing is consulteerbaar op drie 
aanraakschermen en wordt herhaald op drie led schermen die op 2,50 m hoogte hangen. 

- Inhoud: De toepassing biedt volgende mogelijkheden: kaarten oproepen en verschuiven, in- 
en uitzoomen op details; de kaarten werden niet gegeorefereerd.  
Voor 6 gebieden met een verschillende landschappelijke ontwikkeling kan het publiek 7 
historische lagen oproepen. De basis wordt gevormd door Mercators Kaart van Vlaanderen.  
Volgende gebieden werden geselecteerd: 
• de Moeren (Veurne) (weinig landschappelijke veranderingen sinds de 17de eeuw) 
• Zeebrugge (havengebied) 
• Gent (grootstedelijk gebied) 
• Sint-Niklaas (centrumstad en de thuisbasis van het Mercatormuseum) 
• Wintam (Bornem) (typisch Vlaamse lintbebouwing) 
• Doel (haven- en industriegebied) 

Volgende historische lagen kunnen worden opgeroepen: 
• 16de – 17de eeuwse laag 
• Kabinetskaart De Ferraris (18de eeuw) – KBR/NGI 
• Kaart Philippe Vandermaelen (19de eeuw) – NGI 
• Kaart Krijgsdepot (19de eeuw) – NGI 
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• Luchtfoto (midden 20e eeuw) – NGI 
• Topografische kaart (begin 21e eeuw) – NGI 
• Luchtfoto (begin 21e eeuw) – Aerodata International Surveys 

- digitalisering en bruiklenen: kaart- en fotomateriaal: Nationaal Geografisch Instituut, 
Koninklijke Bibliotheek van Brussel, Stad Gent, Lukas Art in Flanders, Heemkundige Kring 
Klein-Brabant, Algemeen Rijksarchief / coördinatie: Trees Ongena (UGent) & Harry Van Royen 
(Stedelijke Musea) / realisatie en opbouw browser: Steven De Vriese (UGent) 

- techniek: aanraakschermen: 3 x Dobit 42” / 3 x HP Workstation BTO 1215 / herhaalschermen: 
3 x Samsung Led 40” / software-ontwikkeling Universiteit Gent Vakgroep Geografie 

 
 
1.4.4.2. Mercator Digitaal: bezoekersaantallen 

 
Periode cijfers: van 01/03/2012 tot en met 26/08/2012 
Totaal aantal bezoekers: 12 217 personen 
waarvan: 

• Bezoek in groepsverband (rondleidingen met gids voor scholen, verenigingen, families): 4.448 
pers (36%) 

• Individueel bezoek: 7.769 personen (64%) 
• Gratis: 4.666 personen (38%) 
• Betalend: 7.551 personen (62%) 

Naar schatting 3.000 leerlingen bezochten de tentoonstelling in schoolverband.  Bezoekende scholen 
waren vooral afkomstig uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen.  Verenigingen uit gans Vlaanderen vonden 
de weg naar Mercator Digitaal (Pasar, Davidsfonds, Okra, Zilveren Passer, VTB, KAV, Neos, 
Volkssterrenwachten,…) 
 
Het exlibrisluik:  
Donderdag 19 april - 26 augustus: tentoonstelling Globes, kaarten en Mercator in het Exlibris in de 
Gerard Gaudaenzaal van het Internationaal Exllibriscentrum. Om de bezoekers te begeleiden in de 
tentoonstelling werd er een zaalcatalogus samengesteld. 
Aantal bezoekers: 408 (meegeteld binnen bezoekersaantal Mercator Digitaal) 
 
Herkomst van de bezoekers: 
(bron: publieksonderzoek 26/07-26/08 (n=678)) 
Sint-Niklaas: 29% 
Oost-Vlaanderen (buiten Sint-Niklaas): 28% 
Antwerpen: 18% 
West-Vlaanderen: 9% 
Vlaams-Brabant + Brussel: 8% 
Limburg: 3% 
Buitenland: 5% 
 
Mercator Digitaal trekt veel meer bezoekers van buiten de stadsgrenzen dan het gewone 
museumbezoek. Voor het gewone museumbezoek (publieksonderzoek mei 2010, n= 368) komt 42% 
van het publiek uit Sint-Niklaas; voor Mercator Digitaal ‘slechts’ 29%. Ook de impact naar het 
buitenland is groter: 5% buitenlanders onder meer uit Nederland (nabijheid Zeeland), Duitsland 
(regio’s Gangelt (streek van Mercators ouders) en Duisburg (waar Mercator tientallen jaren gewerkt 
heeft)). Er kwamen ook bezoekers uit Australië, Servië, Noorwegen, de VSA, Brazilië,… Het probleem 
voor deze bezoekers was dat de tentoonstelling alleen Nederlands gesproken was.  
 
Aantal rondleidingen met gids voor scholen, verenigingen, families: 
maart: 41 
april: 53 
mei: 79 
juni: 55 
juli: 12 
augustus: 24 
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Totaal: 264 
Open rondleidingen: Voor het geïnteresseerde publiek dat de tentoonstelling met een gids wenst te 
bezoeken, worden 5 rondleidingen georganiseerd op 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli en 5 augustus.  
 
 
Bezoek Mercatorlezingen: 
 
13/mrt Koen Verstraeten Jan Van Raemdonck 61 
20/mrt Karen Decoene Middeleeuwse Mappae 

Mundi tot Mercator 
26 

27/mrt Ronny Martens De kosmos van 
Mercator 

40 

17/apr Sjoerd De Meer Atlas van de Wereld. 
Wereldkaart 1569 in 
atlasvorm 

62 

6/mei Ignace Van Driessche Oost-Vlaamse 
Landboeken en 
Ommelopers 

28 

8/mei Tim Bisschops Onroerend bezit en GIS 35 
15/mei Pascal Brackman Recreatieve navigatie 33 
22/mei Wendy Serraris Ladies Night - 

interessante vrouwen 
ten tijde M 

51 

29/mei Harry van Royen Mercator herdacht, 
17de-21ste eeuw 

25 

3/jun Alain De Wulf & Van Landmeetkunde tot 
3D 

22 

5/jun Caroline De Candt Geschiedenis 
Noordgrens in oude 
kaarten 

50 

12/jun Ingrid Van den Berghe Cartesiusproject 25 
19/jun Wouter Bracke Cartografische 

collecties KBR 
31 

5/aug Ward Bohé The Making of                     25 
 
Totaal 514 deelnemers: een gemiddelde van 37 deelnemers per lezing. De geplande lezing van 
Jeremy Brotton werd geannuleerd.  
 
Bezoekers op evenementen / Mercatoractiviteiten: 

- 04/03/2012: officiële opening Mercator Digitaal: 305 deelnemers 
- 22/04/2012: Erfgoeddag: Op de Erfgoeddag op 22/04/2012 onder het thema ‘helden’ plaatsen 

wij Mercator als landmeter voor het voetlicht. Het Nederlandse re-enactmentgezelschap Het 
Leege Land brengt de hele dag door demo’s over landmeten en kaarten maken in de 16de 
eeuw: 559 bezoekers 

- 18 & 19/08: Ambachtelijk Weekend: Op het Ambachtelijk Weekend (een samenwerking 
tussen Toerisme Waasland en Zeeland) van 18 en 19 augustus dompelt het muziekgezelschap 
Wrongel en Wei de bezoekers onder in de culturele leefwereld van Mercator. Muziek, zang, 
dans maar ook een echte barbier-chirurgijn aan het werk. 378 bezoekers 

- 25 & 26/08: Nacht van de musea en finissage: 1.033 bezoekers 
Totale deelname aan evenementen / Mercatoractiviteiten: 2.275 bezoekers 
 
Drie sponsors verzorgden voor het derde 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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Spelkoffers met spelen uit de 16 de eeuw, de eeuw van Gerard Mercator en Pieter Breughel 
Ontwikkeld voor kinderen 6-12 jaar in de rand van Mercator Digitaal (cartografie bevat teveel 
begrippen die 6-12-jarigen intellectueel (nog) niet kunnen volgen).  
Hoopkens zetten, slofkentrek, de duivel aan een koord, over de steen trekken, wie zit er in de hoge 
toren….allemaal spelletjes uit de 16de eeuw! Deze kinderspelen en nog vele andere heeft Pieter 
Breughel op één groot schilderij bijeengebracht.  Gerard Mercator, wereldberoemd cartograaf wiens 
verjaardag dit jaar volop gevierd wordt, is een tijdgenoot van Pieter. Gerard heeft als kind zeker en 
vast deze spelletjes gespeeld.   
Met de zes spelkoffers uitgewerkt door de dienst Publiekswerking van de Stedelijke Musea van Sint-
Niklaas samen met de dienst Jeugd en de leerlingen van VTS-deeltijds onderwijs en steun van de vzw 
Mercator 2012 kunnen kinderen vandaag deze spelletjes ontdekken en spelen zoals de kinderen van 
toen. Een klein boekje over de wereld van Pieter Breughel en Gerard Mercator en 13 spelfiches 
dompelen iedereen onder in de 16de eeuw. 
Deze koffers worden gratis ontleend bij de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas, mits betaling van een 
waarborg. Zeer geschikt voor buurtfeesten, schoolfeesten, jeugdbewegingen, gezinsfeesten. 
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 2. Infrastructuur 
 
 
2.1. Herinrichting Mercatormuseum 
 
In aanloop naar de heropening van het museum op 24 maart 2013 worden het gebouw en de 
presentatie heringericht. Aanbesteding en toewijzing vond plaats in 2012. De realisatie gebeurde van 
december 2012 tot maart 2013.  
 
- De stookinstallatie werd volledig vervangen in een aanbesteding in uitvoering van de dienstverlening 
aan lokale besturen van Eandis. Bedrag: 216.000 EUR 
- vervanging buitenschrijnwerk: 4.585,90 EUR 
- vernieuwen vloerbekleding historiek van de cartografie en moderne cartografie: 23.436,94 EUR 
- vervangen tegelplafond historiek van de cartografie: 8.479,83 EUR 
Deze werken werden uitgevoerd door derden. 
 
Leveren materialen voor museale herinrichting: 
- 60 zitkubussen: 6.308,94 EUR 
- decorbouw schrijnwerk: 2.940,83 EUR 
- grafische vormgeving: 5.324 EUR 
- productie museumteksten: 792,64 EUR 
- Digiwall: presentatiewand met LED-achtergrondverlichting: 6.874,61 EUR 
- productie A-teksten: 531,67 EUR 
- installatie projectoren: 804,65 EUR 
Leveren van materialen voor aanpassing gebouw door eigen diensten: 
- 70 spots LED-verlichting voor montage op bestaande rail: 29.868 EUR 
- elektriciteit en bekabeling: 3.086,73 EUR 
- verf en toebehoren: 6.000 EUR 
Deze werken werden uitgevoerd door de eigen stadsdiensten. 
 
De middelen voor de inrichting van een digitale klas met interactief schoolbord, meubilair en 20 PC’s 
(25.050 EUR) en de herinrichting voor de moderne cartografie (60.000 EUR; realisatie najaar 2013 – 
voorjaar 2014) worden al in september 2012 door het college vastgelegd.  
 
 
2.2. Telefooncentrale SteM 

 
De analoge telefooncentrale werd vervangen door een nieuwe digitale VOIP-centrale, incl. alle 
telefoontoestellen in het gebouw. 
 
2.3. Aanpassing museumpresentatie SteM 

 
Het mesolithicum – replica van laat-mesolitisch jachtgerei als illustratie bij de collectie. 

In de loop van 2011 werd de presentatie van het SteM verrijkt met 2 banners (mesolithicum en 
15de eeuw) over de archeologische collectie. Om de presentatie van dit eerste tijdvak nog meer 
tastbaar te maken, presenteert de Archeologische Dienst Waasland er enkele gebruiksvoorwerpen 
bij. Aan de firma Het Stenen tijdperk uit Nederland werd opdracht gegeven tot de productie van 
replica van een iephouten boog met boogpees van darm, een pijl van hazelaarscheut en een 
pijlpunt van vuursteen (microliet) en een duimnagelschrabber in gewei met pek. 

 
 
2.4. Toegankelijkheids- en milieuproject Salons voor Schone kunsten 
 
In de aanloop naar het verbouwingsdossier van de lift stond de firma Libreco uit Wichelen in voor de 
asbestverwijdering uit de kelders van het gebouw. Ter voorbereiding werden complete ruimtes 
geïsoleerd. De kost bedroeg 30.109 EUR. 
 
Plaatsen plateaulift:  
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De toegang tot de Salons bevindt zich op een bel-etageverdieping die via een statige trap in de 
inkomhal bereikt wordt. Om het gebouw ook toegankelijk te maken voor mindervaliden werd beslist 
een plateaulift te installeren langsheen deze trap. Deze lift werd geplaatst en op 22/08/2012 gekeurd. 
De voorlopige oplevering van het project volgde bij ontvangst van alle keuringsverslagen. De lift kan 
bijgevolg vanaf september 2012 in dienst genomen worden door bezoekers van de salons van Schone 
Kunsten. 
 
Plaatsen nieuwe personenlift:  
Door de plaatsing van een nieuwe personenlift in de Salons voor Schone Kunsten, worden de eerste 
en tweede verdieping ook toegankelijk gemaakt voor andersvaliden. Omwille van het waardevol 
interieur werd geopteerd de lift te plaatsen langsheen het parcours van de diensttrap. De nieuwe 
liftschacht werd geconstrueerd en de lift geplaatst. Keuring van de lift en afwerking van de liftsassen 
vonden plaats in september en oktober. Begin november werd het geheel in gebruik genomen.  
 
Plaatsing personenlift:  
Oorspronkelijk was voorzien om de lift te plaatsen in de oude liftschacht. Deze moest hiertoe verbreed 
worden, wat uitvoeringstechnisch niet evident was. Daarom werd beslist een volledig nieuwe 
liftschacht te construeren doorheen een aantal bergingen op de verschillende niveau’s langsheen de 
diensttrap. 
Toewijzingsbedrag van de werken = 
108 764.06 + 9 326.07 bijkomende werken = 118 090.13 EUR 
 
 
2.5. Verhuur museuminfrastructuur aan derden 

 
De verhuur van museuminfrastructuur aan derden (verenigingen, private partners) werd verder 
gestimuleerd.  
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 toegespitst op Mercator Digitaal 

 
Chronologische uitrol van het communicatieplan: 

- 01/12/2012: folders scholen en groepen met aanbod Mercator Digitaal gedrukt + start 
verspreiding 

- 15/12/2011: folder jaarprogramma 2012 (inclusief alle Mercatoractiviteiten) gedrukt + start 
verspreiding 

- 15/12/2011: publicatie Mercator Digitaal in contactblad KBR 

- 22/12/2011: afspraak communicatiebureau Zapp all people over vormgeving folder, affiche, 
advertentie, uitnodiging opening en reclamebanner museumgevel 

- 17/01/2012: artikel in regionale editie GvA over Mercator Digitaal 

- 23/01/2012: folder en affiches Mercator Digitaal beschikbaar + start verspreiding 

- 26/01/2012>30/01/2012: beursstand Toerisme Sint-Niklaas op Vakantiesalon Antwerpen met 
speciale aandacht voor Mercator Digitaal 

- 26/01/2012: coördinatievergadering communicatie Mercator 2012: met Dienst Communicatie 
stad Sint-Niklaas en projectcoördinator vzw Mercator 2012 

- 28/01/2012: consulentendag Davidsfonds in SteM: rondleiding door Mercator Digitaal in 
opbouw 

- 01/02/2012: redactioneel artikel Mercator Digitaal 2/1 p in Philanews – BPost 

- 01/02/2012: redactioneel artikel Mercator Digitaal 3/1 p in Erfwoord 

- 09/02/2012: activiteitenfolder Mercator Digitaal gedrukt + start verspreiding 
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- 15/02/2012> 15/07/2012: verspreiding folder via Aeolusnetwerk: 385 culturele locaties in 
Vlaanderen 

- 18/02/2012: voorstelling project en previews Mercator Digitaal op infomoment voor het 
Ambachtelijk Weekend (Toerisme Waasland) 

- 29/02/2012: redactioneel artikel Mercator Digitaal 2/1 p (incl cover) in Flanders Today 

- 02/03/2012>09/03/2012: reclamespot Mercator Digitaal TV Oost: dagelijks aansluitend op 
nieuwsloop 

- 21/03/2012: uitzending Mercatoritem in ‘De madammen’ (Radio2) 

- 22/03/2012: aanbrengen vlaggen Mercator 2012 in stadscentrum Sint-Niklaas 

- maart-april 2012: uitzendingen reportages ‘de zevende dag’ en ‘journaal’ (VRT), Vlaanderen 
Vakantieland (VRT),  Culture Club (La Première /RTBF) 

- 01/04/2012: In site (bedrijfsmagzaine Mercator Verzekeringen): wedstrijd met 10x2 tickets 
gratis toegang Mercator Digitaal 

- 01/04/2012: redactioneel artikel Mercator Digitaal 2/1 p in magazine Varen 

- 01/04/2012: Ondernemend Waas en Dender: redactioneel artikel 2/1 p met verslag over KMO 
Contactavond 22/03/2012 in Mercator Digitaal 

- 01/04/2012: inlassing 1/1 advertentie Mercator Digitaal cover II in Openbaar Kunstbezit 

- 01/05/2012: inlassing 1/1 advertentie Mercator Digitaal cover II in Pasar 

- 01/05/2012: redactioneel artikel 2/1 p Mercator Digitaal in Kampeertoerist 

- 01/05/2012: cover en redactioneel artikel 3/1 p Mercator Digitaal in magazine Universiteit 
Gent  

- 09/05/2012: redactioneel artikel 1/1 p Mercator-Hondiusatlas 1607 en advertentie 1/1 p in 
Knack 

- 01/06/2012: inlassing 1/1 advertentie cover II in Omtrent (Davidsfonds) 

- 26/06/2012: filmopnames voor programma ‘Abgefahren’  in Mercator Digitaal door Bewegte 
Zeiten Filmproduktion GmbH voor ZDF 

- 16/07/2012: Mercatorstand op Euromarkt 2012 

- 18/09/2012: publicatie testimonial Mercator Digitaal in newsroom Barco 

 
 
3.2. Personeel 

 
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 2012 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 het kader van de beleidsplanning werd gestart met de voorbereiding van het witboek voor de 
nieuwe beleidsperiode op lokaal vlak 2013-2018 (SWOT-analyses en redactie) en werd een 
tentoonstellingsplanning 2014-2019 opgesteld. 
 
 
Bijlage:  
rekeningen 2012 

 


