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Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Jaarverslag 2014 

 
In 2014 werkten de Stedelijke Musea rond volgende items: 
- de heropening van de opgefriste Salons met een nieuwe museale presentatie rond het thema 
jong-oud 
- de heropening van de vernieuwde afdeling Moderne Cartografie in het Mercatormuseum 
- de realisatie van de tentoonstellingen ‘Raf Coorevits’ en ‘Hanga’, een prestigieus project over 
Japanse grafiek 
- de productie van een activiteitenprogramma met lezingen, rondleidingen, workshops en 
evenementen op maat van diverse doelgroepen 
 

1. Beschrijving van de werking in 2014 volgens de vier basisfuncties van een museum 
 

1.1.1. Verzamelen 
 
1.1.2. Cartografie 

 
Geen aankopen genoteerd in 2014. Cartografie behoort tot het verzameldomein van de 
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 
Een reeks langdurige bruiklenen (kaarten en meetinstrumenten) werd afgesloten bij het Nationaal 
Geografisch Instituut voor de realisatie van de vernieuwde afdeling moderne cartografie. Andere 
langdurige bruikleengevers zijn: het Museum aan de Stroom (MAS), Antwerpen en het Museum 
voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Universiteit Gent. 
 
 

1.1.3. Stedelijk Kunstpatrimonium 
 

1.1.3.1. Aankopen 
 
Het stedelijk kunstpatrimonium (collectie schilderkunst en grafiek) werd aangevuld door aankoop 
van volgende werken:  
 
- een schilderij (zelfportret in winterlandschap) van Jef De Pauw (5.500 EUR) 
- twee schilderijen van August Audenaert: ‘Twee landarbeiders groeten een Mariabeeldje langs 
de straat’ en ‘Een grootmoeder met twee jonge meisjes in een huiskamer’ (1.500 EUR voor de 
beide) 
- een map grafiek Kunst in de Stad met werken van Peter Bosteels, Hugo Besard en Raf 
Coorevits (180 EUR) 
- de map 'Noitem' met vijf digitale prints van de kunstenaar Nick Ervinck (750 EUR) 
- het schilderij 'Moddervrouwen' van André Roelant (4.200 EUR) 

Bijzondere aankopen uit de tentoonstelling ‘Hanga. Japanse en Belgische prentkunst vandaag’ 

- Marnix Everaert: reeks 'Hybridum 1-2-3' (zeefdruk): 1.350 EUR  
- Maurice Pasternak: mezzotint 'Parabole 2': 660 EUR 
- Veerle Rooms: drie prenten uit de reeks 'Boven, op en in het water' (mixed media): 900 

EUR 
- Katsunori Hamanishi: mezzotint 'Kimono Four Seasons' (drieluik) en mezzotint 'Silence' 

(tweeluik): resp. 2.300 EUR en 1.500 EUR 
- Shichio Minato: pvc-druk 'Overlapped Scene Yellow': 880 EUR 
- Norimasa Mizutani: ets-aquatint 'Labyrinth Look': 500 EUR 
- Choici Nishikawa: reeks van vier monotypes 'Relation of shape and colours': 2.500 EUR 
- Haruni Sonoyama: litho 'Signe P': 500 EUR 
- Hideshi Yoshida: houtsnede 'Challengers': 500 EUR 
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1.1.3.2. Schenking 

 
Het stadsbestuur werd begunstigd met een legaat van wijlen mevrouw Irena De Cock. Het legaat 
bestaat uit een (onduidelijk gesigneerd) bronzen beeld, voorstellend een man met arend, en een 
linosnede ‘Als ’t vaantje wappert, Beiaardier’ getekend G. De Beule. 
 
 

1.1.3.3. Bruiklenen 
 

- Een werk van Gisleen Verdickt, getiteld ‘Landschap in de omgeving van Waasmunster’ 
wordt in bruikleen gegeven voor een tentoonstelling over het culturele leven in Temse en 
het Waasland tijdens Wereldoorlog I (12 juli tot 28 september 2014) in het 
Gemeentemuseum Temse. 

- Het Museum Albert Van Dyck te Schilde nam 2 schilderijen in bruikleen voor de 
tentoonstelling ‘Meester en leerling: Ciamberlani, Opsomer en Van Dyck’ (21 oktober tot 
28 december 2014). Het gaat over de schilderijen ‘Sneeuw’ van Carlo De Roover en 
‘Avonddeemstering’ van Felix De Block. 

- Het Museum voor Schone Kunsten Gent organiseert van 8 november 2014 tot en met 22 
februari 2015 de tentoonstelling ‘Love Letters (1870-1930)’. Het museum krijgt drie 
schilderijen van Henri Evenepoel in bruikleen: ‘De kleuter op het balkon’, ‘Charles speelt 
tafeltje’ en ‘De kinderen te Wépion’. 

 
 

1.1.4. Collectie mens en lichaam 
 
Als uitbreiding van de collectie ‘mens en lichaam’ van het museum SteM Zwijgershoek worden 25 
pruiken aangekocht die opgemaakt worden naar het model van diverse haarstijlen uit de 20ste 
eeuw. 
Als uitbreiding van de documentatie werden uit particulier bezit een aantal modetijdschriften 
aangekocht. 
 
Er was een schenking van de KOKW: een reeks oude tijdschriften ‘De Post’, die het modebeeld 
van de  jaren vijftig illustreert. 
 
Het college stemde in met de bruikleen van een aderlaatbekken, een scheerbekken en een 
waterkan uit de museumcollectie ‘mens en lichaam’ aan het Lambotte Museum Antwerpen voor 
de tentoonstelling ‘De kunst van Vesalius’ (3 april 2014 tot 31 januari 2015). 
 
 

1.1.5. Collectie Internationaal Exlibriscentrum 
 

1.1.5.1. Schenkingen 
 
Het Internationaal Exlibriscentrum ontving van de Japanse kunstenaar Katsunori Hamanishi een 
schenking van maar liefst 109 exlibrissen. Technische hoogstandjes in mezzotint. De schenking 
wordt het voorwerp van een tentoonstelling in het voorjaar 2016. De tentoonstelling zal kaderen 
in de viering van 150 jaar diplomatieke contacten tussen België en Japan. 
Daarnaast hebben 25 privé-personen exlibrissen, kleingrafiek en naslagwerken aan het Centrum 
geschonken. 
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1.1.5.2. Creaties voor het centrum: nieuwjaarskaart 2015 

 
Voor de gebruikelijke nieuwjaarskaart voor het jaareinde 2014-2015 werd Raf Coorevits 
aangesproken. Naar aanleiding van de viering van zijn 80ste verjaardag en de bijhorende 
tentoonstelling, stelde de kunstenaar voor een detail van een ets (stilleven met bloemen) te laten 
reproduceren door de stadsdrukkerij. 
 
 

1.1.6. Collectie brei-atelier 
 
De Dag van den Brei op 15 juni 2014 zocht aansluiting bij een populair thema, namelijk het 
(wereldkampioenschap) voetbal. 
Voor een pop up tentoonstelling werden voetbaltruien in bruikleen genomen van de heer Van 
Lysebetten, de heer Troch (WALIVO) en diverse privépersonen. 
 
Nog in voorbereiding van de Dag van den Brei werd de langste voetbalsjaal van het land gebreid 
op een gerestaureerde machine. Deze creatie van meer dan 630 m werd ontrold op de 
uitzendingen van de World cup op de Grote Markt, versneden, voorzien van een museumlabel en 
uitgedeeld aan honderden voetbalfans.  
 
In het kader van het afstotingsbeleid werden af te stoten machines en wisselstukken in het depot 
op de eerste verdieping voorzien van labels. Het labellen gebeurde op advies van vrijwilligers van 
de vzw Breimuseum die in hun beroepsleven in de brei gewerkt hebben. 
 
 

1.1.7. Collectie Boudelo 
 
Deze collectie wordt in zijn geheel beheerd door de Archeologische Dienst Waasland. Diverse 
objecten werden in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling ‘De onvoltooide puzzel van het 
verleden’ van zaterdag 13 september tot en met zondag 26 oktober 2014 in het OC Boudelo te 
Klein-Sinaai. 
 
 

1.1.8. Varia (volkskunde) 
 
Deze collectie werd in 2014 niet aangevuld. 
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1.2.   Behouden en beheren 
 
 

1.2.1. Restauraties 
 
In 2014 werd gestart met een uitgebreid onderzoek en de conservatie van het Onze-Lieve-
Vrouwbeeld van Lucas Faidherbe.  
Dit eerste onderzoek resulteerde in een uitgebreid rapport van restaurator Lode Declercq.  
 
Verder werden zeven prenten/affiches van diverse kunstenaars geconserveerd (2.270 EUR) en 
werd de restauratie van een schilderij ‘Schapen’ van Louis Robbe uitgevoerd (459 EUR). 
 
De restauratie van een reeks 19de eeuwse Reynaertpanelen werd voorbereid. 
Een aantal museumobjecten kreeg een behandeling in de anoxiekamer van het provinciaal 
erfgoeddepot in Ename. 
 
Een breimachine Repex werd gerestaureerd met materialen en onderdelen van de firma 
Piessens (737 EUR). 
 
 

1.2.2. Depotwerking 
 

Alle verwervingen van het Internationaal Exlibriscentrum werden gemonteerd in zuurvrije kleine 
mappen en geklasseerd in de collectie. 
 
Bij de provincie Oost-Vlaanderen werd voor een bedrag van 268 EUR verpakkings- en 
depotmateriaal aangekocht (formule samenaankoop). De Erfgoedcel Waasland subsidieerde 
deze aankoop. 
 
Bij de firma Cami werd voor een bedrag van 4.273 EUR aan conservatiematerialen gekocht: 
museumkarton, zuurvrije tapes en papier en monteerstrips. 
 
De depotwerking beperkte zich in 2014 tot de absoluut noodzakelijke werkzaamheden. Door het 
curatorschap van enkele projecten door de collectiebeheerder lag de focus op publiekswerking. 
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1.3.   Wetenschappelijk onderzoek 
 
 

1.3.1. Onderzoek ter voorbereiding van de vernieuwde presentatie van de kunstcollectie in 
de Salons 

 
De Salons werden terug geopend in het weekend van 17 en 18 mei 2014.  
Na een aantal interne vergaderingen met de collega’s van het museum, van het CC en van 
andere Vlaamse erfgoedinstellingen is beslist om de Salons een gewijzigde invulling te geven, 
met een meer evenwichtige focus op het gebouw en de kunst. 

1. Focus op het gebouw: Tamara Van Hout, adviseur dienst monumentenzorg, zorgt voor 
het wetenschappelijk onderzoek en de publieksvertaling op architecturaal gebied.  

2. Focus op de kunst: de oude chronologische opstelling verdwijnt en er kwam een nieuwe 
thematische invulling met accenten op de leefwereld van het kind en het begrip jong en 
oud. De zaalteksten die de kunstwerken in elke ruimte duiden, ontstonden na 
wetenschappelijk onderzoek. 

 
 

1.3.2. Onderzoek ter voorbereiding van vernieuwde presentatie van de afdeling moderne 
cartografie in het Mercatormuseum 

 
Met een aanloop in 2013 werd een wetenschappelijk onderzoek opgestart voor de 
vernieuwde museumpresentatie in de afdeling Moderne Cartografie in het Mercatormuseum. 
Hiervoor werd opnieuw samengewerkt met de wetenschappers van de Universiteit Gent 
Vakgroep Geografie.  
Dit onderzoek resulteerde in: 
- duiding op tekstpanelen bij de verzameling kaarten en meetinstrumenten (hoofdzakelijk in 
bruikleen van het NGI) 
- wetenschappelijke elementen voor scenariovorming van 6 films die telkens een specifiek 
item rond de moderne cartografie belichten 
- research om op locatie te filmen: European Space Centre Redu, Qinetiq Space te Kruibeke, 
Nationaal Geografisch Instituut Brussel, Boekentoren Universiteit Gent 
- vertalingen van films van de ESA die elk een ecologische problematiek aanraken 
- de ontwikkeling van 2 interactieve GIS-toepassingen, consulteerbaar op een aanraakscherm 

 
 

1.3.3. Registratie 
 
Op vlak van inventarisatie en registratie werden vooral inspanningen gedaan rond de bibliotheek 
van het Internationaal Exlibriscentrum. (nieuwe invoer boeken bibliotheek: 119 records) 
In functie van de vernieuwde presentatie in de afdeling moderne cartografie van het 
Mercatormuseum werd de inventaris bijgewerkt.  
Daarnaast werden er 1.590 nieuwe records voor alle afdelingen (inclusief 1.478 records voor het 
Exlibriscentrum) in de museumdatabank aangemaakt. 
Dit zijn hoofdzakelijk exlibrissen geselecteerd uit de collectie voor de tentoonstelling ‘Japan in het 
exlibris’, de Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd, schenkingen waaronder de schenking 
van Katsunori Hamanishi.  
De verwerking van de inzendingen van de wedstrijd 2015 (ter voorbereiding van de 
jurysamenkomst en de tentoonstelling van de wedstrijd) gebeurde in het derde en vierde kwartaal 
2014. 
 
Eveneens voor alle afdelingen (inclusief Exlibriscentrum) werden maar liefst 24.629 records 
gewijzigd. 
Voor de collectie KOKW werden 9 nieuwe records ingevoerd en 4.296 records gewijzigd. 
 

1.3.4. Documentatie 
 

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

1.3.5. 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 

 
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 uit 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 2014 door 24 onderzoekers geconsulteerd.  
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1.3.6. Museumpublicaties 

 
1.3.6.1. Raf Coorevits 

wandelcatalogus bij de tentoonstelling: oplage 250 ex. 

 
 
 

1.3.6.2. de Salons: heropening 
wandelcatalogus – gebouw – kunstpresentatie: oplage 750 ex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.6.3. Hanga.  Japanse en Belgische prentkunst vandaag. 
catalogus bij de tentoonstelling: oplage 750 ex. 
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1.3.6.4. Hanga. Japan. Exlibris. 

wandelcatalogus bij de tentoonstelling: oplage 250 ex. 
 

 
 
 

1.3.6.5. Lafreri: Italiaanse cartografie in de Renaissance 
catalogus bij de tentoonstelling: oplage 950 ex. 
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1.4. Publiekswerking 
 

1.4.1. Algemene bezoekcijfers Stedelijke Musea 2014 
 
 

2014 de Salons  Mercatormuseum  SteM Zwijgershoek  Totaal 

individuele 
bezoekers 

3.978 1.507 5.238 10.723 

groepen/ 
scholen 

398 1.362 4.396 6.156 

totaal 4.376 2.869 9.634 16.879 

(*) open vanaf 17-05-2014 
 
ter vergelijking: 
 

2013 Salons  voor 
Schone 
Kunsten(*) 

Mercatormuseum  SteM Zwijgershoek  Totaal 

individuele 
bezoekers 

2.186 2.344 4.491 9.021 

groepen/ 
scholen 

2.074 1.533 5.330 8.937 

totaal 4.260 3.877 9.821 17.958 

 
(*) Salons voor Schone Kunsten een deel van het jaar gesloten.  
 
Enkele krachtlijnen: 
- Het totale bezoekersaantal kent een daling van 1.079 bezoekers (6%) tegenover 2013. De 
maandenlange afwezigheden van stafmedewerkers op de dienst publiekswerking heeft vooral op 
het bezoek van scholen en groepen een negatieve weerslag gekend.  
- Het individueel bezoek zit in de lift. Het organiseren van 43 publieksactiviteiten, van zeer 
kleinschalige gespecialiseerde lezingen tot grote laagdrempelige evenementen vindt weerklank. 
Dit is natuurlijk zeer arbeidsintensief. 
- Het bezoekersaantal in het SteM blijft een constante. De tentoonstelling Hanga was goed voor 
meer 1/3 van het totaalbezoek op site. 
- Het individueel bezoek in het Mercatormuseum valt sterk terug, evenals de scholenwerking in 
de Salons. 
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1.4.2. Publieksgerichte activiteiten 2014 

 
 Eendagsactiviteiten voor het individuele publiek: chronologisch

Datum Wat Waar Aantal personen

23/01/2014 Opdonder4  Roel Nol let SteM 55

26/01/2014 Lezing Egypte 'Cleopatra' Marie Paule Van Lathem SteM 24

9/02/2014 Bezoek Egyptische Zaal kasteel Moeland Kasteel Moeland 21

16/02/2014 Rondleiding 'Egypte Goden graven en farao's' SteM 25

18/02/2014 Mercatorlezing 'Mercator schoolschip' Werner Van de Walle Mercator 18

27/02/2014 Opdonder4 Ida Van den Broeck SteM 128

01/03/2014 t.e.m. 09/03/2014 Krokuskriebels breien - Egypte - ridders en jonkvrouwen SteM 200

11/03/2014 Lezing 'WO I Van Luik tot Sint-Niklaas' Hugo De Looze SteM 52

12/03/2014 Breiworkshop deel I 'Tricot vaas breien' SteM 3

18/03/2014 Mercatorlezing 'Turkse cartograaf Piri Reïs' door Philippe De Maeyer Mercator 45

19/03/2014 Breiworkshop deel II  SteM 10

23/03/2014 Familiezondag Egypte 'schattenjagers' SteM 35

26/03/2014 Breiworkshop deel III SteM 10

27/03/2014 Opdonder4 Raf Desmedt over Leon Meersman SteM 31

29/03/2014 Ruildag Graphia SteM 77

22/04/2014 Mercatorlezing  'Kaarten in revolutie' Ides Bauwens Nazka Maps SteM 45

24/04/2014 Opdonder4 'In een straal van 30 cm': een toneel met kappers SteM 105

26/04/2014 Verjaardagsfeest en Opening TT Raf Coorevits SteM 329

27/04/2014 Erfgoeddag 'Grenzeloos' pop up expo Vandermaelen Mercator 152

27/04/2014 Erfgoeddag 'Grenzeloos' Pottenkijkers reminiscentieproject SteM 142

11/05/2014 Museumzondag rondleiding Raf Coorevits SteM 27

17/05 + 18/05/2014 Heropeningsweekend Salons: opening + museumnacht + themazondag Salons 1491

22/05/2014 Opdonder4 gedichten in 10 talen in Sint-Niklaas gesproken SteM 61

25/05/2014 Museumzondag rondleiding in vernieuwde Salons Salons 15

7/06/2014 Creatieve kinderateliers in vernieuwde Salons Salons 8

15/06/2014 Dag van den Brei ' thema voetbal' SteM 279

29/06/2014 Opening Hanga,Japanse en  Belgische prentkunst vandaag SteM 360

3/08/2014 Opening Hanga, Japan. Exlibris. SteM 39

7/08/2014 Sushi in de tuin SteM 16

14/08/2014 Sushi in de tuin SteM 21

21/08/2014 Sushi in de tuin SteM 19

23 + 24/08/2014 Ambachtelijk Weekend: demo F,L, Restorations Salons 244

23 + 24/08/2014 Ambachtelijk Weekend: ambachten te gast Mercator 218

23 + 24/08/2014 Ambachtelijk Weekend: ambachten te gast SteM 331

28/08/2014 Sushi in de tuin SteM 24
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Datum Wat Waar Aantal personen

5/09/2014 Hanga: Katsunori Hamanishi opening SteM 47

12/09/2014 Japans filmfestival SteM 8

14/09/2014 OMD: rondleidingen en theesalon Salons 521

25/09/2014 Opdonder4  Roger Buyle SteM 86

5/10/2014 Workshop Japanse houtsnede + finissage Hanga SteM 84

11/10/2014 Swishing en repaircafé SteM 37

12/10/2014 Aperitieflezing Gust De Meyer SteM 17

12/10/2014 Open Depot Dag ADW SteM 35

16/10/2014 Breiworkshop poef breien I SteM 13

16/10/2014 Ladies' night Romeinen SteM 13

19/10/2014 Archeoscoop Romeinen 'King Arthur' SteM 16

23/10/2014 Breiworkshop poef breien II SteM 12

23/10/2014 Opdonder4 Patriské SteM 68

29/10/2014 Vakantie-atelier griezelmaskers vilten SteM 17

31/10/2014 Halloweenrondleiding SteM 27

6/11/2014 Breiworkshop poef breien III SteM 10

13/11/2014 Opening moderne cartografie + Lafreri atlas + Terra Incognita Mercator 102

16/11/2014 Familiezondag Sinterklaas SteM 22

23/11/2014 Museumzondag rondleiding moderne cartografie + Lafreri Mercator 19

27/11/2014 Opdonder4 Paquita en Mario Rodrigus SteM 93

14/12/2014 Kunst- en antiekschatting SteM 97

TOTAAL 6004

Eendagsactiviteiten voor het individuele publiek: thematisch

Datum Wat Aantal personengemiddelde/activiteit

evenementen # 8 3589 449

Opdonder 4 # 8 627 78

Museumzondagen (rondleidingen) # 9 226 25

Lezingen # 9 238 26

varia (workshops, sushi in de tuin,…) # 6 363 61

openingen en finissages tentoonstellingen # 3 Coorevits, Hanga, Lafreri 961 320

TOTAAL # 43 6004 140

Tentoonstellingen

Datum Wat Waar Aantal personen

15/01/2014 - 23/03/2014 Goden Graven en Farao's (*) Gerard Gaudaenzaal 2.376

26/04/2014 - 08/06/2014 Raf Coorevits (*) Gerard Gaudaenzaal 1.424

29/06/2014 - 05/10/2014 Hanga: grafiek Japan - België SteM 2.693

18/09/2014 - 02/11/2014 Erik Nagels: Hinderlaag Salons 835

13/11/2014 - 15/12/2014 Terra Incognita &  Lafreri: Italiaanse cartografie in de Renaissance Mercatormuseum 351

TOTAAL 7.679
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(*): totaal bezoekcijfer SteM voor looptijd van de tentoonstelling; (nog) geen afzonderlijke bezoekersregistratie Gerard Gaudaenzaal. 

 
1.4.3. Opening van de vernieuwde Salons (weekend 17 en 18 mei 2014) 

 
Aan de heropening ging een grondige opfrisbeurt vooraf: het herschilderen van de inkomhal / 
traphal en de balie. Het grondig reinigen van het Groot Salon en de Eetkamer. De versleten 
museumverlichting blijft voor problemen zorgen. 
De Salons werden terug feestelijk geopend in het weekend van 17 en 18 mei 2014.  
Er werd geopteerd voor een meer evenwichtige focus op het gebouw en de kunst: 
 

1. Focus op het gebouw: een individuele bezoeker kan niet alleen een deel van de 
museumcollectie bewonderen, maar ook het gebouw zelf. Aan de hand van een fraai 
uitgegeven grondplan kan hij zelf het gebouw en de bewoners ontdekken. Dit was 
voorheen niet mogelijk. De bezoeker kan af en toe eens een deur of raam opentrekken. 
Een mooi voorbeeld is  de binnenkant van de oude personenlift, compleet met zitbank en 
bel. De bezoeker kan vrij rondwandelen van kelder tot 2e verdieping. 
 

2. Focus op de kunst: de oude chronologische opstelling verdwijnt en er kwam een nieuwe 
thematische invulling met accenten op de leefwereld van het kind en het begrip jong en 
oud. Dit is in principe ook een tijdelijke opstelling zijn (met een aantal bruiklenen van de 
KOKW).  Op het gelijkvloers, in de galerij, hangt een ensemble rond het thema dieren met 
de stier van Alfred Verwee, een monumentaal werk van Edmond Verstraeten (Nood der 
pauwen), een aantal honden van de dierenschilders Stobbaerts en Jozef Stevens en een 
expressionistisch werk van René De Lannoy. Op de 1ste verdieping wordt de rest van de 
collectie geconcentreerd met een aantal impressionistische werken die het lenteleven 
verbeelden, een verouderingsgalerij en een aantal werken rond het thema familie en het 
kind zelf. In een aantal andere ruimtes hangen werken rond het thema dood, tijd en 
ouderdom: een mix van klassieke schilderijen en hedendaags grafisch werk (o.a. het werk 
Levenslijn van Renée Lodewijckx). 
 

Het feestweekend omvatte volgende activiteiten: 
- officiële opening op zaterdagmiddag 
- Museumnacht met een gevarieerd variété-programma rond het thema jaren ‘20 
- Feestelijke zondag met demo oude grammofoons en pop up theesalon uitgebaat door 
Delicatessen Van Poeck en Patisserie Jan Reed. 
In totaal 1.491 cultuurliefhebbers stapten dat weekend het gebouw binnen. 
 

 
 
Tijdelijke projecten in de Salons: 
 
Van bij aanvang liep in de Salons de pop up tentoonstelling Esther en Loes. 17/05/2014 – 
18/07/2014. Twee piepjonge kunstenaars uit het Waasland, respectievelijk Sint-Gillis-Waas en 
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Sint-Niklaas, zoeken hun weg in de wereld van de kunst. Bijna afgestudeerd aan het KASK in 
Gent, richting illustratie, zijn ze nog volop bezig met het ontdekken van hun eigen stem. Hun werk 
sierde 2 zalen in de Salons. 
In september stelde Erik Nagels oorlogsschilderijen ten toon. Van 12 november tot 6 december 
vond er in de Salons opnieuw een editie van het Huis van de Sint plaats, waarbij 39.922 
bezoekers over de vloer kwamen.  
Vanaf 2015 worden er op de gelijkvloerse verdieping intensief tijdelijke projecten 
geprogrammeerd. 
 
 

1.4.4. Tentoonstelling Hanga. Japanse en Belgische prentkunst vandaag. (29 juni – 25 
oktober 2014) 

 
 
De zomertentoonstelling van het de Stedelijke Musea Sint-Niklaas kleurde helemaal Japans 
rood-wit. Maar liefst drie tentoonstellingslocaties boden een verrassende blik op hedendaagse 
Japanse en Belgische prentkunst, en zelfs de museumtuin werd omgetoverd tot een waar 
zenparadijs. 
HANGA —Japans voor prentkunst— bracht de crème de la crème van de hedendaagse Japanse 
en Belgische grafiekscene samen in de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek.  
Na een bezoekje aan de expo konden bezoekers helemaal zen worden in de unieke Japanse tuin 
van het SteM, ongetwijfeld een van de blikvangers van HANGA. Deze indrukwekkende, prachtige 
tuin werd speciaal voor de tentoonstelling aangelegd door de leerlingen van de VTS Buso en 
VTS BSO/TSO Sint-Niklaas. Op donderdagen tijdens de maand augustus kon men er heerlijk 
sushi lunchen, of een bento box —de Japanse tegenhanger van de brooddoos— ontdekken. 
In het infopunt van het SteM toonden leerlingen van het Technisch-Berkenboominstituut 
verrassende interpretaties van Japanse mode en beeldende kunsten. 
 
 

1.4.4.1. HANGA . 50 Japanse en Belgische prentkunstenaars vandaag 
(Tentoonstellingszaal Zwijgershoek . 29 juni – 5 oktober 2014) 

 
HANGA —Japans voor prentkunst— is het vervolg op de uiterst geslaagde Belgisch– Japanse 
grafiektentoonstelling in Kyoto in 2011. Drie jaar na deze expo vinden vijftig Belgische en 
Japanse kunstenaars elkaar opnieuw voor een artistiek treffen, hier, in Sint-Niklaas. 
Gastcuratoren waren Marnix Everaert, Ingrid Ledent, Veerle Rooms en Maurice Pasternak. 
HANGA bracht deze internationale artiesten samen in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek. Er 
waren 72 werken van Belgische kunstenaars en 53 werken van Japanse kunstenaars te 
bewonderen. Het werk uit Japan werd ingevoerd uit en teruggebracht naar Japan met 
medewerking van een gespecialiseerd expeditiebedrijf. 
 
 

1.4.4.2. HANGA . Japan . Exlibris (Gerard Gaudaenzaal . 29 juni – 14 december 2014) 
 
Van liefelijke landschappen tot vuurspuwende half-vrouw-half-Godzillawezens: het Internationaal 
Exlibriscentrum herbergt een grote collectie kleingrafiek van Japanse inslag. Voor deze 
verrassende expo werd een selectie gemaakt van de mooiste en meest bizarre exlibrissen, 
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toegespitst op een viertal thema’s, die intrigerend genoeg steevast blijken terug te keren 
doorheen de tentoonstelling. Japan . Exlibris toont unieke verzamelstukken van de hand van 
Japanse en Europese kleingrafiekkunstenaars en deelnemers van vorige edities van de 
Internationale Grafiekbiënnale.  
 
 

1.4.4.3. HANGA . Het Land van de rijzende zon in het boekmerk (Piet Elshoutzaal . 3 
augustus – 31 augustus 2014) 

 
De populariteit en belangstelling voor Japanse boekmerken, en de kunstenaars die ze 
vervaardigen, groeit. Graphia vzw bracht een indrukwekkende Tsjechische verzameling van 
Japanse exlibrissen naar België en stelt ze met terechte trots tentoon.  
 
 

1.4.4.4. HANGA . Katsunori Hamanishi (Piet Elshoutzaal . 5 september – 5 oktober 2014) 
 
Katsunori Hamanishi (°1949) wordt beschouwd als een van ’s werelds de belangrijkste 
hedendaagse mezzotintkunstenaars. De werken van Hamanishi werden onder andere 
opgenomen in de collecties van het New York Metropolitan Museum of Art, New York Museum of 
Modern Art en het Osaka National Museum of Art. In samenwerking met Graphia vzw.  

 
 
 

1.4.4.5. HANGA . Een knipoog naar het verleden (De Salons . 29 juni – 5 oktober 2014) 
 
Ook de vernieuwde Salons richtte een van haar kamers in met Japanse objecten zoals een 
imposant Samoeraiharnas of een huisaltaar uit de negentiende eeuw. Voor de grafiekliefhebber 
zijn er eveneens verschillende Japanse houtsnedes te bewonderen.  
 
 

1.4.4.6. HANGA: unieke sponsorformules 
 
In samenwerking met de firma ClientMatch (Lucas Smits Van Waesbergen) werd een reeks 
sponsors gezocht en gevonden die de tentoonstelling financieel en materieel ondersteunden.  
- Guylian - sponsoring representatie 
- Kangei sushi bar - natura sponsoring van sushi (opening/lunches) in totaal 2180 stuks. 
- Mitsubishi - sponsoring van de MIEV – elektrische wagen bestickerd met reclame 
tentoonstelling. 
- Patisserie Jan Reed: natura: koffie en luxegebak voor 280 personen op museumrondleidingen. 
- Delicatessen Van Poeck: natura: (Japanse) thee voor +/- 8 museumrondleidingen (200 
personen) en Hanga bezoekers (1.000 personen) 
- Het Wijnhuis: natura: witte en rode wijn voor 565 deelnemers aan museumlezingen, de 
ladiesnight en partneractiviteiten Hanga 
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- Brico Wondelgem: natura: bruikleen materialen Japanse tuin (theepaviljoen, terras) 
- Fujifilm Europe: cash 
- Mazda Motor Logistics Europe: cash 
- Fujitsu Technology Solutions: cash 
Opbrengsten: 
Natura: 8.188 EUR 
Cash: 6.000 EUR 
Totaal: 14.188 EUR 
 
Op 29 september namen 60 ondernemers deel aan een nocturne van UNIZO KMO Contact. De 
nocturne bestond uit een symposium over handeldrijven met Japan, een tentoonstellingsbezoek 
en een uitgebreide receptie. 
 
 

1.4.5. Opening van de vernieuwde afdeling moderne cartografie van het Mercatormuseum 
 

 
 
De heropening van het Mercatormuseum – Oude Cartografie mochten wij in 2013 al vieren. In 
2014  heropent het museum de nagelnieuwe afdeling Moderne Cartografie, de kers op de taart 
van een bezoek aan het Mercatormuseum. 
Aan de hand van een tentoonstelling met museumobjecten aangevuld met een aantal 
gloednieuwe, digitale toepassingen komt de bezoeker alles te weten over de geschiedenis van 
kaarten maken van 1830 tot 1990, hoe de cartografie evolueerde van luchtfoto’s naar 
satellietfoto’s en wat de state-of-the-art kaarttoepassingen vandaag de dag bieden. 
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De bezoeker ontdekt een klein depot met meetinstrumenten uit de 20ste eeuw.  
Een zestal documentaires met VTM-waarvrouw en geografe Jill Peeters in de hoofdrol,  
illustreren de evolutie in het maken van kaarten, navigatie, GPS, GIS, 3D en Remote Sensing.  
Een uitgebreid lokaal geoloket toont diverse toepassingen van GIS.  
Hightechbedrijf Nazka Mapps ontwikkelde met een duurzame samenleving als missie een 
innovatieve geo-ICT-toepassing op maat.  
Op een groot aanraakscherm kan je online de evolutie van het (stedelijk) landschap, de 
klimaatkaart, de bebossing, de luchtkwaliteit en diverse aspecten van het klimaat in Vlaanderen 
checken.  
Tenslotte illustreren vier films van de ESA het nut van satellietmonitoring van de aarde. 
 
Diverse partners werkten samen met de wetenschappelijke dienst van de Stedelijke Musea Sint-
Niklaas mee aan de inhoudelijke realisatie van deze vernieuwde afdeling: 

- de Universiteit Gent Vakgroep Geografie, Gent 
- het Nationaal Geografisch Instituut, Brussel 
- Nazka Mapps, Hever 
- het Geoloket van het Stadsbestuur Sint-Niklaas 
- het European Space Agency (ESA), Parijs 
- QinetiQ Space nv, Kruibeke 
- de Universiteitsbibliotheek Gent 

 
Bruiklenen van kaarten en meetinstrumenten zijn afkomstig van het Nationaal Geografisch 
Instituut, Brussel, het Museum aan de Stroom (MAS), Antwerpen, en het Museum voor de 
Geschiedenis van de Wetenschappen van de Universiteit Gent. 
 
Tentoonstellingsproductie: 

- Multimedia en redactie scenario’s: Maverick ICS, Tienen 
- Presentatie multimedia: Jill Peeters, weervrouw VTM 
- Tentoonstellingsarchitect: Ellen De Boeck 
- Grafische vormgeving: Pascal Van Hoorebeke 
- Decorbouw en productie museumteksten: Cides en dienst gebouwen stad Sint-Niklaas 
- Hardware: PC Center Sint-Niklaas, Ocular en Dobit Solutions 
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1.4.6. Aanbod voor groepen en scholen 

 

Naam aantal Naam aantal

Algemeen breigoed 1 Algemeen Mercator 12

Algemeen Mercator 25 Algemeen Salons 4

Barbaarse broek 2 Goden, graven en farao's 6

De kijkkast 2 Hanga 8

Drukatelier 4 Museum achter de schermen 1

Goden, graven en farao's 1 One two tea 2

Goedgemutst 14 Rechts - averechts 14

Industrialisatie / onder stoom 18 Salon Nel ly 1

Kinderen aan het werk 5 santé - beauté 2

Kunstenaarsatelier 15 Typisch Waas 8

Mercator &  zijn tijd 14

Museum in schuifjes 6

Ridders en jonkvrouwen 1

santé - beauté 15

Sintatel iers 43

Spiegeltje spiegeltje, … 10

Textielwandeling 2

Typisch Waas 4

Verl ichtingsles 5

TOTAAL 187 58 245

Rondleidingen voor scholen Rondleidingen voor groepen

 
 
 
Ter vergelijking 2013:  
Scholen: 145 klassen;  
Verenigingen: 135 groepen 
Totaal  280 rondleidingen 
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2. Infrastructuur 

 
 

2.1. Hagelschade 6 juni 2014 
 
De uitzonderlijke hagelbui van 6 juni 2014 heeft heel wat schade aangericht aan de 
museumgebouwen.  
 
 

2.1.1. SteM, Zwijgershoek 14 
 
- 10 koepels van de in totaal 30 boven werkruimtes ADW en leeszaal musea: perforatie van de 
buitenste wand (niet beschadigde koepels vertonen op verschillende plaatsen kleine barsten die 
kunnen leiden tot uitgestelde schade). 
- 1 veluxraam: glasbreuk 2 lagen  
- 14 lichtstraten boven depot ADW: perforatie buitenste lagen: in 3 gevallen volledig geperforeerd  
- 4 lichtstraten met polycarbonaatplaten boven depot brei 1e verdieping: 13 panelen zwaar 
beschadigd  
- lichtstraat boven foyer museumtheater: volledige perforatie buitenste laag zijde aan stormkant 
- lichtstraat boven toiletten 2e verdieping: 2 van de 5 panelen beschadigd  
- ADW: 2 veluxramen aan de voorzijde beschadigd 
 
 

2.1.2. Mercatormuseum: Zamanstraat 49 
 
- 19 koepels, waarvan 9 beschadigd (perforatie buitenste laag) worden dichtgemaakt en 
geasfalteerd 2604-2616 
 
 

2.1.3. Huis Janssens, Zamanstraat 49 
 
- zolder: koepel torenkamer 2e verdieping: perforatie buitenste laag 
- 1 glas-in-loodpaneeltje erker tuinzijde is losgeraakt 
- conciërgewoning: glasbreuk bij 7 ramen in gevel Zamanstraat 
- Huis Janssens: glasbreuk bij 10 ramen in gevel Zamanstraat 
 
 

2.1.4. Salons, Stationsstraat 85 
 
- waterinsijpeling via scheur in het plafond door losgekomen zink boven dienstenkamertje 3e 
verdieping, met als gevolg parket beschadigd 
- kleine koepel boven diensttrap: zwaar beschadigd met volledige perforatie met als gevolg zware 
waterinsijpeling bij regen 
- grote koepel boven grote trap: zwaar beschadigd: perforatie buitenste laag; op enkele plaatsen 
volledige perforatie met waterinsijpeling bij regen 
 
Voor de dienst verzekeringen werd er een volledig schadedossier opgesteld. 
Alle koepels en lichtstraten werden voorlopig hersteld met tape en zeilen. De kapotte ramen 
werden afgeplakt met plastic. 
De medewerking van de collega’s van de dienst gebouwen en de brandweer was onontbeerlijk 
en zeer welkom. 
In de loop van 2014 werden alle koepels hersteld door collega’s van de dienst gebouwen. 
De herstelling van de lichtstraten werd opgenomen in de planning van 2015, dit na uitgebreide 
verzekeringsexpertise. 
 
 

2.2.   Herinrichting interieur moderne cartografie 
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In de afdeling moderne cartografie van het Mercatormuseum werden 2 filmzalen gebouwd, die 
ook dienen als ankerpunt voor andere multimedia. De opbouw naar een ontwerp van 
stadsarchitecte Ellen De Boeck gebeurde in eigen beheer door de schrijnwerkers en schilders 
van de stadswerkplaatsen. Eén van de museumtechniekers stond in voor de elektriciteit, 
netwerkbekabeling en de integratie van de multimedia. 
 
Om de eerste tentoonstelling (Lafreri, met start in november 2015) werd er opnieuw geïnvesteerd 
in state-of-the art LED-verlichting. Voor een totaalbedrag van 17.213 EUR werden bij de firma 
Erco 30 Light Board Spots (12 watt) en 10 Light Board Lens Wallwashers (12 watt) aangekocht. 
(vervanging van 100 watt halogeenspots) 
 
Voor de presentatie van de 3-D objecten (meetinstrumenten) werd er bij de firma Continental 
Rack een depotrek aangekocht voor een bedrag van 684 EUR. 
In de tentoonstellingsruimte installeerden wij een Stassen ophangsysteem (compatibel met de 
ophangsystemen van site Zwijgershoek en de Salons): 59 lopende meter à 1.255 EUR. 
 
 

2.3.   Relightingproject SteM Zwijgershoek 
 
In het SteM stelden wij vast dat de halogeenverlichting op vitrines en objecten na 7 jaar dienst 
niet meer voldeed. 
Uit het energiefonds van de stad (beheerd door de milieudienst) konden wij putten voor de 
vervanging (‘retrofitting’) van 126 halogeenlampen (50 watt) door 126 Philips LED-lampen (9 
watt) voor een totaalbedrag van 2.632 EUR. 
We noteren hier een reductie van het verbruik van 6.300 watt naar 1.134 watt. Daarnaast komt er 
geen UV-straling meer vrij op de objecten, en worden zij veel scherper uitgelicht. 
 
 

3. Management 
 

3.1.   Communicatie 
 
De algemene communicatie van het voor- en najaarsprogramma werd uitgevoerd door de 
verspreiding van een uitgebreide brochure met beschrijving van het programma-aanbod. 
 
De communicatie situeerde zich vooral rond de grote projecten ‘heropening Salons – 
Museumnacht’ – ‘Hanga’ en ‘heropening Moderne Cartografie van het Mercatormuseum’. 
Voor de eerste 2 projecten werden flyers, folders, banners, affiches, enz vormgegeven door 
externe bureaus. 
De vormgeving van de communicatie voor het Mercatormuseum werd intern verzorgd. 
Behoudens de affiches en de Hanga-catalogus werden alle drukwerken kwaliteitsvol afgeleverd 
door de repro-dienst van de stad. 
De Hanga-folder werd 3 maanden lang op 110 locaties in het culturele Aeolusnetwerk 
aangeboden. 
 
Voor het overige lag de nadruk op web-communicatie (website, berichtgeving via E-mail, sociale 
media) en het doelgericht bereiken van de pers. 
Door afwezigheden wegens ziekte kon de aangekondigde technische en vormelijke update van 
de website in 2014 niet plaatsvinden. 
 
Voor de vriendenvereniging Opdonder4 werd 8 keer een campagne via e-ma il en direct mail 
georganiseerd om de belangstellenden uit te nodigen. 
 
 

3.2. Personeel 
 
De diverse overlegstructuren van het museum (stafoverleg, overleg met onthaalmedewerkers, 
techniekers en interieurverzorgers) zorgden voor een goede informatiedoorstroming. 
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In de tweede jaarhelft ontstonden er op dat vlak grote structurele problemen door een 
maandenlange afwezigheid van alle collega’s op de dienst publiekswerking. Een aantal collega’s 
heeft dan zoveel mogelijk gedepanneerd om de lopende projecten kwaliteitsvol te laten verder 
lopen. 
 
In het voorjaar van 2014 betrok een nieuwe conciërge voor de museumgebouwen de privé-
woning bij het Huis Janssens in de Zamanstraat.  
 
Met 23 medewerkers vond er in de eerste jaarhelft 2014 een evaluatiegesprek plaats. 
 
 

3.3. Algemeen beleid 
 
Het financiële meerjarenplan vond ingang in 2014. De budgetten (exploitatie en investeringen) 
worden vastgelegd tot het boekjaar 2019. In augustus 2014 werd een licht aangepaste begroting 
2015 neergelegd met een verschuiving van de middelen om onder meer de tentoonstelling ‘KARL 
MEERSMAN. Portraits on Paper.’ te kunnen financieren. 
 
De nieuwe museumcommissie vergaderde respectievelijk op 3 april 2014 (startvergadering) en 
16 oktober 2014. Op 2 andere momenten werd er voor de commissieleden een 
kennismakingsrondleiding georganiseerd in de Salons en op de museumsite Zwijgershoek (incl 
ADW). 
Lucien Bats werd aangeduid als voorzitter; Richard Thiron neemt de rol van ondervoorzitter op. 
Volgende punten werden in 2014 besproken: 
- nieuwe inrichting en werking de Salons 
- Collectiebeleid 2014: aankopen, restauraties, bruiklenen: adviezen 
- activiteitenprogramma 2014 
- adviezen van de provinciale commissie erfgoed op beleidspan 2014-2019 
- tentoonstellingsmogelijkheden voor het kunstonderwijs in de Salons (project ‘Salons in jonge 
handen’) 
- voorstel activiteitenprogramma en begroting 2015 
- adviezen inzake het tariefreglement 
 
Structureel overleg met de directeurs cultuur is er elke eerste maandagvoormiddag van de 
maand. Deze informatie stroomt door naar het stafoverleg van de musea.  
 
Museumcollega’s namen actief deel aan transversale werkgroepen van de cultuurinstellingen van 
de stad rond de thema’s ‘vrijwilligerswerking’, ‘educatie’, ‘erfgoed’, ‘communicatie’ en 
‘tentoonstellingen’. 
 
Verschillende collega’s namen in 2014 deel aan studiedagen of volgden een specifieke opleiding, 
zoals ‘Tournée Muséale (FARO)’, ‘reisleider Vlaanderen’, ‘Erfgoed en Storytelling’, ‘Google Maps: 
Nieuwe tools en mogelijkheden’, ‘Wat met een tablet in de lessen aardrijkskunde?’, ‘Kosmografie, 
beeldbanken en interactieve oefeningen’, ‘kassabeheer Recreatex’, ‘EHBO’, ‘Cluster Vloek of 
zegen? Marketing in de erfgoedsector’, ‘Klimaatrichtlijnen voor erfgoed’, ‘evaluatie Erfgoed in 
zicht (digitale inventaris’, ‘Vorming depot en publiek’, ‘Inspiratiedag Jonge Kinderen en Kunst’, 
‘studiedag behoud van hout’, ‘onderhoud in het depot’ en ’werken met beschermingsmiddelen’. 
 
 

3.4. Wijzigingen tegenover beleidsplan 2014-2019– actieplan 2014 
 
OD1.2.: ‘planning en uitvoering afstoting overtollige breimachines en onderdelen uit depot 1e 
verdieping’: uitvoering nog niet opgestart 
OD1.5.: ‘vernieuwing basis verlichting Salons’: niet uitgevoerd wegens geen beschikbare 
investeringsruimte 
OD 2.3.: ‘on line nieuwsbrief (gekoppeld aan lancering nieuwe website)’: niet plaatsgevonden 
wegens interne personeelsproblematiek 
OD 3.1.: ‘ontwerpen brei Isa Tesfazghi’: geschrapt wegens onmogelijkheid om tot correcte 
afspraken te komen met de kunstenares 
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OD3.4. : ‘Cartografie - opstart en uitwerking totaal vernieuwd educatief aanbod secundair 
onderwijs’: niet opgestart in 2014 wegens interne personeelsproblematiek: opstart voorzien 
schooljaar 2015-2016  
OD5.1.: ‘ontwikkeling nieuw logo en huisstijl met extern bureau: implementatie’: niet uitgevoerd 
wegens implementatie nieuwe huisstijl stad in voorjaar 2015 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: rekeningen 2014  


