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Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Jaarverslag 2013
In 2013 werkten de Stedelijke Musea rond volgende items:
- het op punt stellen van het collectieplan in het kader van de opmaak van het beleidsplan 2014-2019
- de inplanning en voorbereiding van een nieuwe museale presentatie in de Salons rond het thema jongoud
- de heropening van het Mercatormuseum met integratie van de multimedia van Mercator Digitaal en de
inplanning en voorbereiding van de realisatie van de afdeling Moderne Cartografie in het Mercatormuseum
- de realisatie van de tentoonstellingen Map-I Mercator Revisited, de Grafiekbiënnale ‘Ondraaglijk Mooi’ en
‘Goden, graven en farao’s: het exlibris in het oude Egypte’
- de productie van een activiteitenprogramma met lezingen, rondleidingen, workshops en evenementen op
maat van diverse doelgroepen
1. Beschrijving van de werking in 2013 volgens de vier basisfuncties van een museum
1.1.

Verzamelen

1.1.1. Cartografie
Geen verwervingen genoteerd in 2013. Cartografie behoort tot het verzameldomein van de Koninklijke
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.
Een reeks bruiklenen werd afgesloten bij glaskunstenares Inge Panneels voor de tentoonstelling Map-I –
Mercator Revisited in het Mercatormuseum.
1.1.2. Stedelijk Kunstpatrimonium
Het stedelijk kunstpatrimonium (collectie schilderkunst en grafiek) werd aangevuld door aankoop van
volgende werken:
- een grafiekmap, uitgegeven door Kunst in de Stad (180 EUR)
- ‘Black Line’, een grafisch werk van Renee Lodewijckx (4.500 EUR)
- het schilderij ‘De Grijpzakmolen’ van Louis Wante (1.250 EUR)
- het glaskunstwerk ‘Compendium’ van Inge Panneels, geïnspireerd door de wereldkaart van
Gerard Mercator (6.500 EUR)
Er was een schenking van:
Gyselinck Aloïs
hoofd van Alice Nahon op
drager; afgietsel van de
linkerhand van Nic Lahaye;
schilderij van Lucien Van de
Velde

1.1.3. Collectie mens en lichaam
Er waren schenkingen van:
De Saegher Edibert –
Verschaffelt I.
anoniem
Ceuppens Leo

CM Sint-Niklaas
Maes Erik

Strijbol (dhr.)
anoniem

een wasbord, doosje van
poeders Mann en 3
pillendoosjes
twee parfumflesjes, jaren 50
kleine voorwerpen (ca. 45) +
archiefstukken (tijdschriften,
foto’s, boeken, diploma’s) jaren
50 – 80 (collectie mens en
lichaam)
map over hygiëne ‘Da’s net
goed gezien’
schenking boeken, tijdschriften
en documentatie i.v.m.
textielkunde
scheermes in houder ‘Eagle
Razor’
twee doosjes stijfsel Remy +
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anoniem

De Sutter Frida
Pincé Wilfried
Stedelijke Musea Brugge
Modemuseum Hasselt
Bekaert Sofie

Van Den Berg Pol
Van Damme Marie-Jeanne
Kooyman Annemie

twee oude brillen
drie ingebonden tijdschriften ‘La
femme chez elle’ en boekje
‘Cours d’hygiène’
verpakking Vitamef van Zenith
scheermes met houder
drie scheerapparaten + toiletset
krulspeldenetui en elektrische
kam
19 voorwerpen voor
lichaamsverzorging
81 parfumflessen
34 voorwerpen voor
lichaamsverzorging
twee kaptafels en spiegels jaren
’50, foto en diploma
voorwerpen van de kapper
waaronder 2 kappersstoelen uit
de jaren ‘50 + 87 kleine
voorwerpen

1.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum
1.1.4.1.

Verwerving via de Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd

De collectie werd verrijkt met 1.270 prenten van 500 kunstenaars uit 50 landen uit de 19de Internationale
exlibris- en kleingrafiekwedstrijd van de stad Sint-Niklaas.
Trend 1: Het aantal Europese inzenders blijft toenemen
De wedstrijd wordt iets minder wereldwijd gespeeld. Reeds voor de derde editie op rij blijft het aantal
Europese deelnemers toenemen van 63 % (2009) over 73% (2011) tot 78% (2013). Dit ten nadele van
inzendingen uit Azië (11,1%) en Zuid-Amerika (8,3%). Binnen Europa blijft het aantal inzendingen uit
Centraal en Oost-Europa stabiel op ongeveer 33%. Hoopgevend dan weer is dat het aantal inzendingen uit
België zo goed verdubbeld is tegenover 2011: van 36 naar 63 inzendingen. We kunnen voor het eerst onze
collectie verrijken met werk uit landen als Armenië, Chili, Maleisië en Portugal.
Wedstrijdstatistiek
Jaar
2013
Aantal deelnemers
500
Aantal landen
50
Aantal inzendingen
1.270
Aantal deelnemers per land van woonplaats:
Jaar
2013 2011
Argentinië
21
19
Armenië
1
Australië
1
1
België
63
36
Bosnië-Herzegovina:
Brazilië
4
3
Bulgarije
15
10
Canada
2
4
Chili
1

2009
34

2007
20

2005
26

2
64
1
5
16
2

1
84

1
85
2
1
20
3

1
20
1
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Jaar

2013

China
5
Colombia
Cyprus
Denemarken
Duitsland
21
Estland
Finland
5
Frankrijk
23
Ghana
Griekenland
6
Hongarije
9
Hongkong
1
Ierland
1
Indië
2
Israël
3
Italië
33
Japan
15
Kazachstan
Kroatië
2
Letland
3
Litouwen
13
Luxemburg
Macedonië
Maleisië
4
Mexico
15
Moldavië
6
Nederland
34
Nicaragua
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
1
Oekraïne
20
Oostenrijk
11
Polen
36
Portugal
2
Roemenië
4
Rusland
13
Servië
11
Slovakije
3
Slovenië
2
Spanje
4
Taiwan
2
Thailand
2
Tsjechië
24
Turkije
18
Uruguay
2
Verenigd Koninkrijk10
V. K. Schotland
2
Verenigde Staten 10
Wit-Rusland
6
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
2
Zweden
2
Zwitserland
4
TOTAAL

500

2011

2009

2007

2005

17

1
5

1

17
1

22
2
4
9
1
9
6

12
3
3
2

17
1
3
10

2
7
1

8
5
10

1
2
21
4
7
4
2
8
1
1
3
12
8
1
2
4
1
4
1
29
1
1

2
27
12
1
2
4
1
1

25
9
1
1
1
7
1
2

2
34
22
4
3
11
2

10
1
17

9

13

11

8

1
11
1
15

2
13
9
19

2
25
6
39

11
3
1
2
1
1
13
17

4
21
6
4
2
6
4

5
17
12
4
2
3

16
73
25
6
2
6
1

10
77

12
16

7

2

1

19
18
2
1

7
5

1
13

5
14

1
2
4

8
7
2
1
1
3

1

2

364

447

357

569

14
13
16
10
28
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Trend 2: Het aantal deelnemers is netjes verdeeld over alle leeftijdscategorieën
52% van de inzenders is ouder dan 54. Eén deelnemer heeft zelfs de gezegende leeftijd van 84 jaar. Maar
de wedstrijddeelname wordt geenszins gemonopoliseerd door rijper kunstenaars. Eén op de vijf
deelnemers is tussen 18 (de minimumleeftijd tot deelname) en 33 jaar oud.
Trend 3: Traditionele druktechnieken zetten hun opmars verder.
Klassieke diepdrukken (ets, aquatint, mezzotint,…): 44,8 % en hoogdrukken (houtsneden, houtgravures,
linosneden,…): 26,9% vormen samen bijna 3 van de 4 ingezonden creaties, een toename van bijna 7%
tegenover editie 2011. Pure digitale druktechnieken worden (raar maar waar in deze multimediale
maatschappij) verder teruggedrongen naar nog slechts 16% van het aantal inzendingen. We vermoeden
wel dat kunstenaars meer en meer digitale processen integreren in het creatieproces zelfs als hun
kunstwerk uiteindelijk uitvoeren in een of andere klassieke druktechniek.
Trend 4: Het aantal inzendingen is evenwichtig verdeeld tussen exlibris en kleingrafiek.
Waar twee edities geleden nog 4 op de 5 inzendingen een exlibris was, is dit nu nog slechts de helft van
het aantal inzendingen. De kunstenaars genieten van hun creatieve vrijheid, die blijkbaar nog wordt
versterkt door een editie zonder opgelegd thema. Maar wie een exlibris gecreëerd heeft, deed duidelijk
moeite om typografie, beeld en achterliggende gedachtegang passend te integreren.

1.1.4.2.

Schenkingen

Diverse privépersonen en instellingen schonken kleinere aantallen exlibrissen of kleine prenten.
Een van de winnaars van de Internationale Exlibris-en kleingrafiekwedstrijd Veliko Marinchevski schonk een
6-tal aquatinten naar aanleiding van de overhandiging van zijn prijs tijdens de ruildag van Graphia op 25
mei.
Het Exlibriscentrum ontving op die dag eveneens een exemplaar van het exlibris in oplage van Luc Van
Quickenborne voor de winnaar van de Top-10-wedstrijd tijdens de tentoonstelling Merkwaardige
boekmerken.
Klaus Zores schonk 37 exlibrissen, Emiel Hoorne schonk 3 mappen met exlibrissen en kleine prenten. en
Frank-Ivo Van Damme schonk een bibliofiele uitgave met suite “10 uit 100 van Boccaccio’s Decamerone”.
Warp schonk uit het nalatenschap van Jan Buytaert mappen met exlibrissen en drukblokken. Een aantal
van de exlibrissen zitten al in dubbel in de collectie en zullen dus niet worden opnomen.
Verdere belangwekkende schenkingen:
Jeanquart Aimé
prent van M. Severin ‘het
Waasland’, 1975, nr. 756
Willoughby Ele
prent G. Mercator,
(Canada)
oplagenummer 2/6, 1998
Lodewijckx Renee
hoogdruk ‘Anastatische
levenslijn’
Lodewijckx Renee
kunstmap ‘Angstkreten’ met zes
zeefdrukken van Renee
Lodewijckx en zes gedichten
van Marcel van Maele, 1992, nr.
30/40
erfgenamen van de overleden
elektrisch aangedreven
graficus Romain Malfliet
drukpers en 1.000 originele
koperplaten (geraamde waarde
12.500 EUR)

1.1.4.3.

Creaties voor het centrum: nieuwjaarskaart 2014

Voor de gebruikelijke nieuwjaarskaart voor het jaareinde 2013-2014 werd Mathilde Surmont uit Gent
aangesproken. Zij werd gekozen uit de juryselectie van de wedstrijd 2013. Ze ontwierp een kaart in digitale
vormgeving, de stedelijke reprografiedienst voerde het drukwerk uit.
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1.1.4.4.

Bruiklenen

Er waren twee belangrijke bruiklenen:
• een tentoonstelling Bel epoque bestaande uit een 50-tal exlibrissen aan het Bel epoque-museum
Blankenberge in de gemeentelijke bibliotheek voor de periode van 23 november tot en met 07
december 2013
• 20 exlibris van Edmond Van Offel aan de Heemkring De Drie Rozen uit ’s Gravenwezel voor een
tentoonstelling naar aanleiding van de publicatie van een monografie over de kunstenaar Edmond
Van Offel, geschreven door F. Rymenams. De voorstelling van het boek was op 29 november en de
tentoonstelling was in de weekends toegankelijk tot half december.

1.1.5. Collectie brei-atelier
Er waren schenkingen van:
Dom Gemma
Oost Tony
Van Der Herten José
anoniem

Jacoba de Jonge
(Nederland)
Lodewijckx Renee
Moortgat Jeroen

handschoenrekker
reeks tijdschriften over breiwerk
twee paar gebreide
handschoenen
mitaines van breiwerk, hansop
en onderjurk voor kind
(gebreid)
39 stuks breigoed
(dameskousen, ondergoed,
sjaals)
breiwerk ‘Anastatische
levenslijn’
documenten bedrijfsarchief
breigoedfabrikant Bulteel
(Nieuwstraat)

De Dag van den Brei op 16 juni 2013 zocht aansluiting bij een populair thema, namelijk de wielersport.
Aanleiding was de verwerving van een ‘mailleuse’ waarop wielersportkleding wordt gebreid.
Enkele bruikleengevers (Marcel Van Puymbroeck, Tom Steels, Centrum Ronde van Vlaanderen,
Wielermuseum Roeselare) gaven 45 sets (historische) wielerkleding in bruikleen.
In het kader van het afstotingsbeleid werden vier niet meer bruikbare breimachines verkocht als schroot.
Een conversietabel en twee textieldoeken werden aan het MIAT te Gent geschonken en een foto werd
overgedragen aan de collectie van het stadsarchief.

1.1.6. Collectie Boudelo
De collectie Boudelo, verzameling van objecten opgegraven op de site van de voormalige abdij van
Boudelo in Klein-Sinaai, is sinds 2007 volledig eigendom van de stad Sint-Niklaas. Voorheen was er een
gedeeld eigendomsrecht (elk van de partijen ‘voor de onverdeelde helft’) met de v.z.w. Verbond voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen, waarvan wijlen Alfons De Belie jarenlang voorzitter
en bezieler was. Het was immers VOBOV die de opgravingen op het terrein uitvoerde en alle materiaal
verzamelde.
Naar aanleiding van de renovatie van het museum Zwijgershoek werd de grote Boudelozaal ontruimd en
bij de inrichting van het SteM werd een beperkte selectie van objecten i.v.m. de Boudelo-abdij opnieuw
tentoongesteld. De rest van de archeologica werd opgeslagen in het gesloten depot. Het archief en de
documentatie die deel uitmaken van de collectie worden ook bewaard in het depot. Registrator Els Baetens
startte met de digitale registratie van de collectie, maar omdat het vooral om bulkmateriaal gaat en omdat
de context niet altijd meer duidelijk is, is dit een tijdrovend werk.
In 2009 realiseerde het stadsbestuur een nieuw regionaal archeologisch toondepot voor de Archeologische
Dienst Waasland op de eerste verdieping aan Zwijgershoek (naast het Exlibriscentrum en het breidepot).
Omdat de ADW naast het depot ook restauratieateliers heeft en over de nodige expertise beschikt, werd
het beheer van de archeologische collectie Boudelo aan de ADW overgedragen.
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1.1.7. Varia (volkskunde)
Van de Koninklijke Toneelvereniging Sint-Genesius aanvaardde het museum een oude spaarkas ‘Zorg voor
morgen’.
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1.2.

Behouden en beheren

1.2.1. Restauraties
Twee schilderijen van August Audenaert en vijf historische prenten werden geconserveerd of
gerestaureerd. (2.297 EUR)
In 2006 werd er door het SteM – brei-atelier een computergestuurde breimachine aangekocht. Het is een
machine van het merk Stoll, type CMS 330. De machine werd aangekocht als collectiestuk / museumobject.
Deze machine wordt vooral gebruikt als demonstratietoestel bij rondleidingen en dit ter illustratie van een
werkend brei-atelier. Verder worden er ook prototypes voor ontwerpers op vervaardigd en kunstwerken
voor textieltentoonstellingen (Biënnale 2013). De machine werd gerestaureerd, onder meer door de
voedingsmodule te vervangen. (1.345 EUR)

1.2.2. Depotwerking
Voor de verdere inrichting van het breidepot (1e verdieping) werden extra metalen rekken aangekocht bij
de firma Continental Rack.
In het kader van de voorbereiding van de restauratie van het historische Huis Janssens in de Zamanstraat
werd de voormalige huiskapel op de eerste verdieping ontruimd. Alle aanwezige museumobjecten werden
gereinigd, verpakt en opgeborgen in het depot.

1.2.3. Verwerking depotmaterialen
Bij de provincie Oost-Vlaanderen werd voor een bedrag van 357 EUR verpakkings- en depotmateriaal
aangekocht (formule samenaankoop). De Erfgoedcel Waasland subsidieerde deze aankoop.
Al de bladen uit de grafische collectie die gebruikt werden in tentoonstellingen of bruiklenen, werden
geregistreerd of nagekeken en zuurvrij gemonteerd en klaargemaakt voor de tentoonstelling. Na de
tentoonstelling krijgen ze in een montage met zuurvrije materialen hun plaats terug in het collectiedepot.
Daartoe werd bij Cami voor een bedrag van 310,50 EUR aan conservatiematerialen gekocht.
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1.3.

Wetenschappelijk onderzoek

1.3.1. Registratie
Registratie van objecten is de eerste voorwaarde voor studie van de collectie.
Uit eigen collecties werden 49 nieuwe records toegevoegd aan de databank en werden 473 aanvullingen
en wijzigingen ingebracht.
Wat collecties van derden betreft werden 19 nieuwe records en 4.413 aanvullingen en wijzigingen
geregistreerd.
In functie van de elektronische registratie werd de overeenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen
(MOVE) herzien) en goedgekeurd door de gemeenteraad in augustus.
Voor de afdeling Internationaal Exlibriscentrum werden in de loop van 2013 903 nieuwe records ingevoerd.
21500 records werden gecorrigeerd, gewijzigd of aangevuld. De gegevens uit de databank worden
gebruikt om de selecties voor tentoonstellingen en bruiklenen en om de inhoud van de catalogi samen te
stellen.
Al de bladen uit de collectie die gebruikt werden in tentoonstellingen of bruiklenen werden geregistreerd of
nagekeken en zuurvrij gemonteerd en klaargemaakt voor de tentoonstelling. Na de tentoonstelling krijgen
ze in een montage met zuurvrije materialen hun plaats terug in het collectiedepot.

1.3.2. Documentatie
De biografische gegevens van exlibriskunstenaars en grafici wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld met
nieuwe beschikbare gegevens. Een basis aan biografische gegevens wordt eveneens opgenomen in de
databank van de vervaardigers, gekoppeld aan de objectendatabank.

1.3.3. Bibliotheek/documentatiecentrum
De bibliotheek / het documentatiecentrum van het Internationaal Exlibriscentrum wordt regelmatig
aangevuld met lopende abonnementen.
• Mitteilungen 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.
Als ruil voor de bruikleen van exlibrissen van Edmond Van Offel ontving het Exlibriscentrum een exemplaar
van de pas verschenen monografie over het werk van Edmond Van Offel door F. Rymenams.
Met sommige instellingen of privé-uitgevers is er een ruilovereenkomst. Zij krijgen een exemplaar van de
publicaties van het Exlibriscentrum in ruil voor hun publicaties over het exlibris. Zo is er een
ruilovereenkomst met de Miejska Biblioteka Publiczna uit Gliwice, Polen, Miecyswal Bielen uit Warschau
Polen, Klaus Rödel Frederikshavn Denemarken, Kornélia Vasné Toth uit Budapest Hongarije, Spolek
Sberatelu a Pratel Exlibris uit Praag Tsjechië en met James P. Keenan van The American Society of
Bookplate Collectors & Designers.
De uitgaven van het Exlibriscentrum worden ook bezorgd bij het wettelijk depot, Koninklijke Bibliotheek
Albert I, Brussel en bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen.
Het documentatiecentrum werd in 2013 door 37 onderzoekers geconsulteerd.
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1.3.4. Museumpublicaties
Van de Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2013 werd een catalogus gepubliceerd.
In elke uitgave van Boekmerk, het magazine van de exlibrisvereniging Graphia werd een bijdrage
gepubliceerd in verband met de werking, het programma of de collectie.
Uitgeverij Snoeck, gespecialiseerd in publicaties in samenwerking met musea, gaf het Map-i: Mercator
Revisited kunstboek uit, dit in het kader van de tentoonstelling van Artist in Residence Inge Panneels in het
Mercatormuseum. Dit kunstproject en het begeleidende boek passen in de beleidsoptie om het
Mercatormuseum een landelijke uitstraling te geven.
Uitgeverij Snoeck gaf samen met de Stedelijke Musea eveneens in 2013 het herdenkingsboek Mercator
Herdacht 1512-2012. Dit bundelt een aantal bijdragen uit de lezingenreeks die de Stedelijke Musea in 2012
organiseerden als randprogramma bij de tentoonstelling Mercator Digitaal. Extra bijdragen focussen op het
herdenkingsjaar 2012 zelf. Het boek wordt mee ondersteund door KOKW en de Erfgoedcel Waasland. Het
boek werd officieel voorgesteld in het Mercatormuseum.

Bij de tentoonstelling Goden, Graven en Farao’s, het oude Egypte in het exlibris werd een zaalcatalogus
uitgegeven.
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1.4.

Publiekswerking

1.4.1. Algemene bezoekcijfers Stedelijke Musea 2013
2013

individuele
bezoekers
groepen/
scholen
totaal

Salons voor
Schone
Kunsten(*)
2.186

Mercatormuseum
(**)

SteM Zwijgershoek
(***)

Totaal

2.344

4.491

9.021

2.074

1.533

5.330

8.937

4.260

3.877

9.821

17.958

(*) Salons voor Schone Kunsten gesloten.
Open van 13/09 t.e.m. 13/10 voor Coup de Ville (4.260 bezoekers, inclusief 200 bezoekers voor
openingsweekend Stationsstraat 5 en 6/10/2013).
Open van 12/11 t.e.m. 6/12 voor Huis van de Sint (36.922 bezoekers – niet meegeteld).
(**) Mercatormuseum gesloten t.e.m. 23/03/2013
Wintersluiting van 16/12 t.e.m. 31/12/2013
(***) Geen wintersluiting voor SteM Zwijgershoek

1.4.2. Publieksgerichte activiteiten
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas organiseerden in 2013 voor het brede publiek een 51-tal activiteiten,
bijgewoond door 9.710 bezoekers:
-

vier Mercatorlezingen in het voorjaar
deelname aan evenementen zoals Erfgoeddag, Ambachtelijk weekend i.s.m. Toerisme Waasland
en Dag van het Park i.s.m. dienst milieu.
organisatie van eigen evenementen: Muziek in het Museum i.s.m. SAMWD, Boekenmarkt i.s.m. de
Bibliotheek, Dag van den Brei en Nacht van de musea
acht thematische rondleidingen op ‘museumzondagen’
acht aperitief- en avondlezingen rond de maandthema’s
drie vakantieateliers voor kinderen telkens op een woensdagmiddag tijdens krokus-, Pasen- en
herfstvakantie
twee ateliers grafiek- en textielverwerking voor volwassenen tijdens maand van grafiek en de
maand van textiel i.s.m Renee Lodewijckx
vijf familiezondagen waarop kinderen samen met ouders en/of grootouders van een workshop
kunnen genieten.
twee Sinterklaasworkshops
een boekvoorstelling Mercator Herdacht
acht museumcafés met lezing van vriendenvereniging Opdonder4
vier tentoonstellingen
een heropening van een vernieuwd museum

Het jaarprogramma van de stedelijke musea werd dit jaar opgedeeld in een voor- en najaarsprogramma en
er werd thematisch gewerkt op basis van maandthema’s zoals cartografie, grafiek, textiel, archeologie en
Sint.
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datum

uur

20/01/2013

14u30

wat

24/01/2013

20u

3/02/2013

14u30

one - two - tea

10/02/2013

14u30

Achter de schermen

waar

Museumrondleiding one - two - tea

aantal personen opmerkingen

SteM

Opdonder4 Lies Maria Rosa

22

SteM - infopunt

x

SteM

16

SteM

26

13/02/2013 14u - 17u Vakantieatelier voor kinderen: kunstenaarsatelier

SteM

11

17/02/2013 14u - 17u Familiezondag kunstenaarsatelier

SteM

15

SteM - infopunt

58

28/02/2013

20u

Opdonder4 Raf De Smedt

11/03/2013

19u

Lezing 'Orangisme…'

19/03/2013

20u

Mercatorlezing 'De cartografie van de Schelde'

Stadhuis

x

SteM

60

24/03/2013

11u15

Opening vernieuwd Mercatormuseum

Mercatormuseum

167

26/03/2013

14u30

Rondleiding Mercatormuseum

Mercatormuseum

28

26/03/2013

20u

Mercatorlezing 'Map-i: Mercator revisited'

Mercatormuseum

28

28/03/2013

20u

Opdonder4 Joris Van Goethem

SteM - infopunt

36

10/04/2013 14u - 17u Vakantieatelier voor kinderen: drukatelier

SteM

x

14/04/2013 14u - 17u Familiezondag drukatelier

SteM

2

16/04/2013

20u

Mercatorlezing 'Globus Cruciger'

Mercatormuseum

21/04/2013 10u - 18u Erfgoeddag: Rondleiding + familiezondag tijdlijnspel A.D.W.
Depot A.D.W. / SteM
21/04/2013

11u15

25/04/2013

20u

28/04/2013

14u30

7/05/2013

20u

Filosofisch café 'Stop de tijd op je lijf'
Opdonder4 Marcel De Cauwer

Geen cijfers bekend

AFGELAST

40
154

SteM

5

SteM - infopunt

70

SteM

3

Mercatormuseum

38

18/05/2013 10u - 17u Muziek in het Museum

SteM

x

Geen bezoekers ingetikt

18/05/2013 14u - 17u Atelier voor volwassenen grafiek ism Vorming+

SteM

x

AFGELAST

SteM - infopunt

31

25/05/2013 14u - 17u Atelier voor volwassenen grafiek ism Vorming+

SteM

x

AFGELAST

1/06/2013 14u - 17u Atelier voor volwassenen grafiek ism Vorming+

SteM

x

AFGELAST

4/06/2013

20u

Lezing 'Prijzen op de markt…'

SteM

10

9/06/2013

11u15

Rondleiding 'schakels en levenslijnen'

SteM

29

23/05/2013

20u

Museumzondag: rondleiding grafiekbiënnale

Geen bezoekers ingetikt

Mercatorlezing 'History of the world…'

Opdonder4 Bram Verreth

9/06/2013 14u - 17u Familiezondag textielatelier

SteM

10

9/06/2013 14u - 18u Boekenmarkt

SteM

127

16/06/2013 14u - 17u Dag van den Brei

SteM

435

18/06/2013 14u - 17u Atelier voor volwassenen Renée Lodewijckx

SteM

3

20/06/2013 14u - 17u Atelier voor volwassenen Renée Lodewijckx

SteM

0

23/06/2013

11u15

Lezing 'De Grote Markt van Sint-Niklaas'

SteM

14

23/06/2013

14u30

Textielwandeling

SteM

10

17/08/2013

Ambachtelijk Weekend + Nacht van de Musea

SteM + Mercator

1029

792 SteM/237 Mercator

18/08/2013

Ambachtelijk Weekend

SteM + Mercator

1164

486 SteM/678 Mercator

15/09/2013

11u15

Lezing Art of the loom

Salons

11

26/09/2013

20u

Opdonder4 Stacy Suy

SteM - infopunt

42

6/10/2013

10u

Ontbijtlezing A.D.W.

SteM

24

9/10/2013

20u

Lezing 'Oratorianen'

SteM

27

18/10/2013

20u

Boekvoorstelling 'Mercator herdacht'

Mercatormuseum

65

20/10/2013

10u30

24/10/2013

20u

Lezing 'Moeder, van waar komen wij'
Opdonder4 Piet Vanrobaeys

SteM

8

SteM - infopunt

51

27/10/2013 11u - 17u Familiezondag 'Betoverende juwelen…'

SteM

15

30/10/2013 11u - 17u Familieatelier 'Het Wase verleden'

SteM

47

SteM

43

31/10/2013

20u

Halloweenrondleiding

17/11/2013 11u - 16u Workshop Kunstendag voor Kinderen

Salons

x

17/11/2013

SteM

24

23/11/2013 14u - 16u Workshop Seniorenweek

SteM

3

24/11/2013 11u - 17u Familiezondag Sinterklaasatelier

SteM

7

28/11/2013

14u30

Museumrondleiding Egypte

20u

Opdonder4 Anthony Demey

SteM - infopunt

45

Bezoek Egyptische Zaal

1/12/2013

14u

3/12/2013

14u30

3/12/2013

20u

7/10/2012 - 17/03/2013

Kasteel Moeland

24

SteM zonder beperkingen

SteM

22

Lezing Egypte

SteM

7

SteM - Gaudaenzaal

520

Merkwaardige boekmerken

6/04/2013 - 30/06/2013

Renée Lodewijckx, schakels en levenslijnen

6/04/2013 - 8/09/2013

Internationale wedstrijd voor exlibris en kleingrafiek

SteM - PEZ
SteM - Gaudaenzaal

21/04/2013 - 16/06/2013

SASK: Mode, schoenen, theater en textiel

27/10/2013 - 23/03/2014

Goden, graven en farao's - het oude Egypte in het exlibris
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Geen cijfers bekend

4698 Aantal bezoekers SteM

SteM - TTZ
SteM

periode 6/04 - 8/09

423

1.4.3. Opening van het vernieuwde Mercatormuseum (24/03/2013)
Op zondag 24 maart werd het vernieuwde Mercatormuseum heropend met een opgefriste presentatie en
aangevuld met multimediale toepassingen uit de tentoonstelling Mercator Digitaal (2012).
Het volledige interieur en de technieken werden vernieuwd. (zie 2. infrastructuur)

1.4.3.1.

Museale presentatie

De multimedia van Mercator Digitaal: 4 projecties, 5 toepassingen op aanraakschermen en 15 kleine
beeldschermen worden volledig geïntegreerd in het museum.
De tentoongestelde objecten kregen nieuwe C-teksten.
Enkele cartografische begrippen worden geduid op een imposante Digiwall.
De A-teksten en enkele scenario’s van multimedia worden in Engelse en Franse vertaling aangeboden. In
de vitrines in de schatkamer worden enkele aanwinsten uit de collectie KOKW gepresenteerd: een Orteliusatlas en een gerestaureerde Mercator-Hondius-atlas.
De educatieve presentatie historiek van de cartografie pre-Mercator werd verrijkt met enkele foto’s van
originelen, waarvoor aan buitenlandse instellingen en musea rechten werden betaald.
Naar aanleiding van de heropening van het Mercatormuseum heeft de dienst publiekswerking een
overeenkomst gemaakt met ICOB B.V. Nederland, om een waardevol bijkomend assortiment boeken in de
museumshop aan te bieden.
De toegangstarieven werden aangepast.
Het museum werd geopend door de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, de heer Briers.

1.4.3.2.

Artist in Residence Mercatormuseum / Inge Panneels met tentoonstelling Map-i

: Mercator Revisited (24-03-2013 – 15-12-2013)
In januari 2012 heeft Inge Panneels een week in het Mercatormuseum en in het SteM met en rond de
cartografische collectie gewerkt. Haar studiewerk kreeg verder vorm in de loop van 2012, o.a. met een
lezing op het internationaal cartografisch congres Mercator Revisited dat hier in het SteM plaats vond in
april 2012.
Inge Panneels is een Vlaamse kunstenares (°Vilvoorde, 1974) die woont in Schotland en werkt in
Engeland, waar ze verbonden is aan het Internationaal Glas Onderzoeksinstituut van de Universiteit van
Sunderland.
Inge Panneels verkreeg de (ere)titel van (eerste) Artist in Residence bij goedkeuring door het college van
28 november 2011.
De realisatie van het glaskunstproject Map-i : Mercator Revisited wordt mogelijk gemaakt door drie
beurzen uit Engeland en Schotland: van de Universiteit van Sunderland, het Internationaal Instituut voor
Glasonderzoek en van Creative Scotland.
Haar kunstwerken worden voor het eerst in het Mercatormuseum tentoongesteld.
De kunstwerken werden gemaakt in het glasatelier van de Universiteit van Sunderland en afgewerkt in het
atelier van Inge Panneels in Lilliesleaf.
Zij werden via internationaal kunsttransport naar het Mercatormuseum gebracht.

1.4.4. Grafiekbiënnale 2013 ONDRAAGLIJK (6/4 - 8/9/2013)
De grafiekbiënnale Ondraaglijk mooi was een samenwerking tussen de Stedelijke Musea, het Internationaal
Exlibriscentrum en de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten.
Volgende tentoonstellingen werden georganiseerd:
o De tentoonstelling van de wedstrijd: Exlibris en kleingrafiek: 6/4 - 8/9/2013
o Een tentoonstelling met werk van “artist in residence” Renee Lodewijckx: 6/4 - 30/6/2013,
waarin zij textiel en grafiek samenbrengt
o Op 21 april opent op dezelfde locatie een derde tentoonstelling met werk van vier ateliers van
de academie: mode, schoenen, theaterkostuums en textiel.
o Tijdens de biënnale is er een pop-uptentoonstelling in SteM te zien met exlibrissen uit eigen
collectie met het thema Textiel.
Prijsuitreiking tijdens de opening van de Grafiekbiënnale 2013 op 6 april:
•

Prijs Stad Sint-Niklaas voor beste exlibris 1250 EUR aan Mauricio Schvarzman uit Argentinië
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•
•
•
•
•
•
•

Prijs Stad Sint-Niklaas voor beste kleingrafiek 1250 EUR aan Veliko Marinchevski uit Bulgarije
Prijs Stad Sint-Niklaas voor hoogdruk 1250 EUR aan Lukasz Milosz Cywicki uit Polen
Prijs Stad Sint-Niklaas voor beste diepdruk 1250 EUR aan Geray, Melanie uit Frankrijk
Prijs Stad Sint-Niklaas voor digitale beeldverwerking 1250 EUR aan Misha Tomic, , afkomstig uit
Servië, maar verblijvend in de U.S.A.
Prijs Victor Stuyvaert 750 EUR aan Veronika Ort - Mertlova, uit Slovakije
Prijs Graphia aan Szymon Prandzioch uit Polen
Prijs Leo Winkeler aan Vivienne Jamart uit België

1.4.5. Nacht van de Musea: thema 18de eeuw
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1.4.6. Het Exlibriscentrum in het buitenland
Het college van burgemeester en schepenen gaf aan Jack Van Peer voorzitter van de Belgische
exlibrisvereniging Graphia de toestemming om exlibrissen uit de collectie van het Internationaal
Exlibriscentrum heen en terug te transporteren naar en van Tabor en ze daar tijdens een ruilbijeenkomst,
georganiseerd door de Tsjechische vereniging van exlibrisverzamelaars en -vrienden, op 20 tot 22
september tentoon te stellen in het Hotel Dvořák Táborin inTabor, Tsjechië. Hiervoor werd een kleine
tentoonstelling samengesteld bestaande uit 5 lijsten met een montage van 24 exlibrissen en kleine prenten
uit de selectie en palmares van de wedstrijd 2013.

1.4.7. Tentoonstelling Goden, Graven en Farao’s van 27-10-2013 tot en met 23-03-2014
Voor deze tentoonstelling werd met 2 curatoren gewerkt als ondersteuning voor het concept, de selectie
en de teksten voor de catalogus, Marie-Paule Vanlathem voor de historische en wetenschappelijke context
over het thema het oude Egypte en Tony Oost voor het aspect exlibris. De eindredactie in de catalogus
nam Greet Polfliet voor haar rekening.
De tentoonstelling was samengesteld met bladen uit de eigen collectie aangevuld met bruiklenen van
privéverzamelaars en van het Meermanno-museum van het boek uit Den Haag en het stadsmuseum
Lokeren.
De zeer gesmaakte communicatie-lay out op uitnodiging, affiche en de kaft van de catalogus werd
verzorgd door Els Baetens. Het puike drukwerk was het werk van de stedelijke reprografiedienst.

Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2013
15

1.4.8. Aanbod voor groepen en scholen
Scholen: 145 klassen
Spiegeltje spiegeltje
3de kl 1st gr LO
Kunstenaarsatelier
2de gr LO en 1ste gr BSO
Linosnede maken/drukateliers
3de gr LO
Plastiekgravure
3de gr LO
Huis/museum in Schuifjes
2de gr LO
Verlichtingsles
2de gr LO
Kinderen aan het werk
3de gr LO
Barbaarse broek
3de gr LO
Goedgemutst
3de gr LO, 1ste gr TSO en BSO
Industrialisatie
5de jr ASO
Santé-beauté
2de gr TSO en BSO zorg/haar
Mercator en zijn tijd
2de gr BSO
M, wetenschapper in de 16de eeuw
2de gr TSO-ASO
M, vernieuwer van de cartografie
3de gr ASO
Mercator en de ontdekkingsreizen
6de jr LO
Alg. rondleiding SteM
ASO/BSO/TSO
Van landschap tot kaart
Portret
Zonnewijzeratelier
Muntenatelier - ?

1
1
2
3

Verenigingen: 135 groepen
One two tea
Rondleiding breigoed/rechts-averechts
Achter de schermen
Santé-beauté
Rondleiding exlibris
Mercatormuseum
Alg. rondleiding SteM

9 groepen
8 groepen
2 groepen
50 groepen
4 groepen
43 groepen
19 groepen

Totaal 2013: 280 rondleidingen
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14 klassen
11 klassen
10 klassen
13 klassen
6 klassen
5 klassen
4 klassen
9 klassen
14 klassen
0
20 klassen
0
4 klassen
7 klassen
17 klassen
4 klassen
klas
klas
klassen
klassen

2. Infrastructuur
Ondanks de precaire financiële situatie van de stad werd er in 2013 voor een bedrag van 157.220 EUR
geïnvesteerd in de gebouwen op de drie museumsites.
De renovatie van het Mercatormuseum kostte in 2013 103.776 EUR (in 2012 werd al geïnvesteerd in de
verwarmings- en klimaatinstallatie)
De verouderde verwarmingsinstallatie werd vervangen door een computergestuurde klimaatinstallatie.
Brand- en inbraakdetectie werden volledig vernieuwd.
Het hele gebouw werd voorzien van datakabels om in de toekomst camera-bewaking te installeren.
De stad investeerde in betonherstelling van de constructie, schilderwerken, dubbele beglazing in de
inkomruimte, nieuwe vloerbekleding, vernieuwen van de plafonds (akoestische demping) en een state-ofthe-art LED-verlichting.
Tenslotte werd een schoorsteen in de Salons hersteld voor een bedrag van 3.569 EUR. Voor de restauratie
van het Huis Janssens werden er voor 49.875 EUR erelonen aan de architecten uitbetaald.

3. Management
3.1.

Communicatie

3.1.1. Website
De website werd licht gerestyled, in afwachting van een nieuwe website gepland voor 2014.
De stedelijke musea willen meer professioneel en doelgroepgericht naar buiten komen met hun
communicatie-initiatieven. Begin 2013 werden een nieuw communicatieplan opgesteld en een eigen
Facebook-pagina gelanceerd.
Het huidige webplatform blijft als basis dienen voor de ontwikkeling van de nieuwe website. Deze
vernieuwing is goedkoper dan het ontwikkelen van een volledig nieuwe website. De musea blijven ook
profiteren van de voordelen van het stedelijke webplatform: eenvoudig nieuwsbrieven en persberichten
aanmaken, inhoudelijke ondersteuning door dienst communicatie, technische ondersteuning en
veiligheidsupdates via webpartner Coworks,…
Webfirma Coworks uit Brugge krijgt in 2014 de opdracht om voor een bedrag van 5.989,5 EUR de website
te vernieuwen. De toewijzing van deze opdracht vond plaats in 2013.

3.1.2.Vormgeving print en digitale media
Omwille van de budgettaire beperkingen, opteerden de musea er voor om alle vormgeving (behalve de
catalogus van de exlibriswedstrijd) door een eigen stafmedewerker te laten ontwerpen. Els Baetens volgde
daartoe een cursus InDesign.
Het voorjaars- en najaarsprogramma werd bekend gemaakt via 2 aantrekkelijke brochures en op ruime
schaal verspreid.
Voor tentoonstellingen en grote evenementen als de Nacht van de Musea werden afzonderlijke folders,
affiches en museumbanners ontworpen.
Het drukwerk (behalve opnieuw de catalogus van de exlibriswedstrijd) werd vervaardigd door de
stadsdienst Reprografie, die investeerde in een vernieuwd machinepark.
In een samenwerkingsverband tussen de musea, het Cultuurcentrum en de Stadsbibliotheek werden er
voor het schooljaar 2013-2014 twee schoolbrochures voor het basis en secundair onderwijs uitgegeven en
verspreid.

3.2.

Personeel

De museumstaf (adminstratief medewerkers, techniekers, deskundigen publiekswerking,
collectiebeheerders, museumadviseur en conservator) bestaat in februari 2013 uit 13 mensen = 8,30 FTE.
Daarnaast zijn er op de site 9 poetsvrouwen waarvan 1 wepplus tewerkgesteld = 4,5 FTE
(Poetsvrouwen sitegebonden: Mercatormuseum 2 (nu gedetacheerd), Salons 2 (1 pers. nu gedetacheerd),
Zwijgershoek 5 (incl TTZ, Museumtheater))
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Het onthaalteam werd tjjdelijk teruggeschroefd van 14 mensen (tot. 2011: exploitatie 3 sites) tot 10
mensen (2012: 1 site + andere interne en externe opdrachten)
Te vermeerderen met een onthaalmedewerker / ICT 4/5 FTE vanaf februari.
Totaal 11 onthaalmedewerkers = 5,5 FTE.
Totaal personeelsbestand musea in februari 2013 = 33 mensen = 18.30 FTE
In 2013 werd met (op twee na) alle personeelsleden een functioneringsgesprek gevoerd.
Binnen de staf is er een wekelijks overleg; het onthaalteam komt om de twee maanden bijeen. Met de
poetsploeg wordt er een keer per half jaar overlegd.
Maandelijks overlegt de museumconservator met de andere directeurs cultuur.
Diverse stafleden maken deel uit van interne en externe overlegstructuren.

3.3.

Algemeen beleid

3.3.1. Beleidsplan 2014 -2019
Volgend traject werd afgelegd in functie van de opmaak van het beleidsplan 2014-2019
Museumstaf en externen:
- Werkoverleg 15 maart 2012: interne vergadering over beleidsplan 2014-2019
- Gesprek met de schepen van cultuur 11 april 2012 over de opmaak van het strategisch
meerjarenplan
- Cultuuroverleg 4 mei 2012: eindverslag SWOT-analyse cultuur
- Cultuuroverleg 14 mei 2012: voorbereiding beleidsplanning in kader van de nieuwe beheers- en
beleidscyclus
- Werkoverleg 16 oktober 2012: tentoonstellingsplanning 2013-2018
- Werkoverleg 26 november 2012: beleidsplanning
- Vergadering 18 december 2012: voorbereiding witboek Sint-Niklaas 2013-2018
- Infosessie 24 januari 2013: de nieuwe beheers- en beleidscyclus
- Werkoverleg 21 februari 2013: toekomstige museale invulling Salons voor Schone Kunsten
- Werkoverleg 26 februari 2013: vervolg toekomstige invulling Salons en tentoonstellingsplanning
2014-2019
- Werkoverleg 23 mei 2013: beleidsplanning
- Overleg 24 mei 2013: adviezen van mevr. Marina Laureys (Agentschap Kunsten en Erfgoed) en
mevrouw Mieke Van Doorselaer (museumconsulent Provincie Oost-Vlaanderen) over de
toekomstige museale invulling van de Salons en de erkenning en subsidiëring van de musea
- Werkoverleg 13 juni 2013: beleidsplanning: strategische en operationele doelstellingen
- Werkoverleg 18 juni 2013: beleidsplanning: strategische en operationele doelstellingen - acties
- Werkoverleg 12 september 2013: SWOT-analyse en meerjarenplanning
- Werkoverleg 12 september 2013: communicatie, SWOT-analyse en meerjarenplanning:
terugkoppeling
De consultatie- en adviesronde verliep als volgt:
-

-

3 juni 2013 overleg Archeologische Dienst Waasland met conservator
25 juni 2013: globaal overleg met de partners van het museum (KOKW, ADW, Graphia,
Breimuseum) en erfgoedbeheerders in de stad (stadsarchief, erfgoedcel) – terugkoppeling op
bevraging SWOT
9 juli 2013: overleg bestuursleden Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas met
conservator
13 augustus 2013: overleg Cultuurraad met conservator
13 augustus 2013: overleg bestuur Graphia met conservator
19 september 2013: gemeenteraadscommissie cultuur

Goedkeuringsprocedure:
- 11 september 2013: kennisname en goedkeuring beleidsplan door het College van Burgemeester
en Schepenen van de stad Sint-Niklaas
- 27 september 2013: goedkeuring beleidsplan door de Gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas
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3.3.2. Museumcommissie
Naar analogie met andere stedelijke culturele instellingen richten de musea vanaf 1 januari 2014 een
adviescommissie op.
Met uitzondering van een bilaterale commissie die tussen 1962 en eind jaren 1980 sporadisch werd
bijeengeroepen en waarin stadsbestuur en Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas elk
drie vertegenwoordigers hadden is het de eerste maal dat een adviesorgaan voor het museum wordt
samengesteld.
Om de werking van het adviesorgaan voor het stedelijk museum, kortweg museumcommissie genoemd, te
organiseren, werd zowel een organiek als een huishoudelijk reglement opgesteld. Het organiek reglement
bepaalt o.a. de samenstelling en de bevoegdheden van de museumcommissie, terwijl het huishoudelijk
reglement de interne werking regelt (bijv. uitnodigen van de leden, volgen van de agenda enz.).
De museumcommissie wordt bij beslissing van de gemeenteraad van 20-12-2013 samengesteld uit 28
leden als volgt. De namen van de kandidaten worden goedgekeurd.
- 14 afgevaardigden van de gemeenteraad waarbij de mandaten van afgevaardigden evenredig worden
verdeeld worden over alle fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld;
- 14 vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen, namelijk:
- 8 gebruikers aangeduid door de gemeenteraad;
- 6 afgevaardigden van de cultuurraad.’
Het ligt in de bevoegdheid van de museumcommissie voorstellen te formuleren met betrekking tot het
algemeen museumbeleid (infrastructuur, collectiebeleid (verzamelen, beheren, behouden, afstoten) en
publiekswerking d.w.z. aanbod voor scholen, groepen en individuele bezoekers, zoals educatieve werking,
tentoonstellingen, lezingen enz.), teneinde de waarde van en de belangstelling voor de collecties te helpen
verhogen. De toelatingen tot het gebruik van de museuminfrastructuur behoren tot de bevoegdheid van
het college van burgemeester en schepenen.

3.4.

Wijzigingen tegenover beleidsplan - actieplan

Verzamelen: Bij het verwerven van grafiek werd de grafiekproductie in Vlaanderen (O.D. 1.3. ) enkel
gevolgd voor de inzendingen van de kleingrafiekwedstrijd. Grootgrafiek werd nauwelijks verworven.
Een nieuwe overeenkomst met het NGI (O.D. 1.5.) wordt pas in 2014 afgesloten in het kader van de
vernieuwing van de afdeling moderne cartografie.
De overdracht van de archeologische collectie Boudelo aan ADW stond niet in het actieplan vermeld, maar
is wel gebeurd.
Behoud en beheer: Door omstandigheden werd er geen evacuatie-oefening georganiseerd op de twee
open sites (O..D. 2.3.)
Wetenschappelijk onderzoek: De uitgave van een wetenschappelijk werk Mercator Herdacht in
samenwerking met Snoeck Uitgeverij werd gerealiseerd, maar niet aangekondigd in het actieplan.
Publiekswerking: aflassen van 1 drukatelier tijdens de krokusvakantie en een drukatelier-reeks voor
volwassenen in samenwerking met Vormingplus wegens geen belangstelling. De overige 49 activiteiten
naar het publiek (ingedeeld in maandthema’s) vonden wel met matig of veel succes plaats.
Aangekondigd nieuw publieksonderzoek (O.D. 4.5.) werd niet uitgevoerd.

Bijlage: rekeningen 2013 (voorlopige cijfers op 24/03/2014: rekeningen niet afgesloten)
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