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Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Jaarverslag 2015 

 
In 2015 werkten de Stedelijke Musea rond volgende items: 

 

- de realisatie van 10 tentoonstellingen ‘Wonderkamers’, ‘Salons in jonge handen’, ‘Grafiekbiënnale’: (Karl 

Meersman, De beste exlibrissen wereldwijd en Portretkunst uit de museumreserve), ‘Legaat Hulstaert’,  

‘Joke Raes. Facets of existence’, ‘Roelant’, ‘Het exlibris in de belle époque’ en ‘Waar zit de vijand?’ 

- de productie van een activiteitenprogramma met lezingen, rondleidingen, workshops en evenementen op 

maat van diverse doelgroepen 

 
1. Beschrijving van de werking in 2015 volgens de vier basisfuncties van een museum 

 
1.1. Verzamelen 

 
1.1.1. Cartografie 

 
Geen aankopen door de musea genoteerd in 2015. Cartografie behoort tot het verzameldomein van 
de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 
Voor de tentoonstelling ‘Waar zit de vijand?’ (18-10-2015 > 13-12-2015) werd een reeks bruiklenen 
(kaarten en historische foto’s) afgesloten met het In Flanders Field Museum (Ieper), het Koninklijk 
Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), de Koninklijke Oudheidkundige Kring van 
het Land van Waas en enkele privé-bruikleengevers. 
 
 

1.1.2. Stedelijk Kunstpatrimonium 
 
1.1.2.1. Aankopen 
 
Het stedelijk kunstpatrimonium (collectie schilderkunst en grafiek) werd aangevuld door aankoop 
van volgende werken:  

- In de afhandeling van de tentoonstelling Hanga (2014): 2 grafische werken van Marnix 
Everaert (1.350 EUR) en drie grafische werken van Ingrid Ledent ((1.050 EUR) 

- De grafiekmap Kunst in de Stad: 2 steendrukken (lithografie) door 2 jonge getalenteerde en 
internationaal opkomende kunstenaars: Koyuki Kazahaya uit Japan en Rafael Rodriguez uit 
Spanje. (120 EUR)  

- Twee schilderijen: Het zelfportret van Frans De Wilde en van zijn vrouw. Samen met 
archiefdocumenten (3.000 EUR) 

- ‘De Kus’ van Marcel Maeyer (10.000 EUR)  
- Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Karl Meersman. Portraits on Paper.’ : Een tekening 

van Karel Meersman ‘Alex Callier’ (2.544 EUR) 
- Een productie van Emiel Hoorne: een kunstmap met 6 litho’s van Nick Andrews (750 EUR) 

Totaal budget aankopen 2015: 18.814 EUR 
 
 
1.1.2.2. Schenking 
 
De musea ontvingen van Marcel Maeyer twee schilderijen van Alfons Proost. 
 
 
1.1.2.3. Bruiklenen 
 
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 
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Evenepoel in bruikleen: ‘De kleuter op het balkon’, ‘Charles speelt tafeltje’ en ‘De kinderen te 
Wépion’. 
 
Een borstbeeld van senator Janssens wordt uitgeleend aan het Gemeentemuseum in Temse voor de 
tentoonstelling ‘De burcht en het kasteel van Temse’ van 6 juni tot 27 september 2015.  
 
Het Museum M in Leuven organiseert de tentoonstelling ‘Plein Air, De school van Tervuren’ van 25 
juni tot 13 september 2015 en krijgt 2 werken van Hippolyte Boulenger in bruikleen. 
 
Het STAM Gent organiseert de tentoonstelling ‘Het verloren koninkrijk. Willem I en België’ van 15 
oktober 2015 tot 28 maart 2016 en krijgt een portret van Rolliers en een degen in bruikleen.  
 
 

1.1.3. Collectie mens en lichaam 
 

Geen bewegingen op collectievlak in 2015. 
 
 

1.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum 
 
1.1.4.1. Schenkingen 
 
Ongeveer 101 bladen, exlibrissen, andere kleingrafiek of clichés werden in 2015 geregistreerd als 
nieuwe verwerving. De meesten daarvan zijn schenkingen door een 20-tal schenkers, waaronder 25 
recente exlibrissen van de Japanse kunstenaar Katsunori Hamanishi, een aanvulling bij zijn 
schenking van 2014. Deze schenking kwam opnieuw tot stand dank zij de bemiddeling van Jack van 
Peer, voorzitter van Graphia. 
 
 
1.1.4.2. Creaties voor het centrum: nieuwjaarskaart 2016 
 
Voor de gebruikelijke nieuwjaarskaart voor het jaareinde 2015-2016 werd André Roelant gevraagd 
een werk ter beschikking te stellen. Het werk dat een stadsgezicht afbeeldt, werd door drukkerij 
Letterpress (Publiprinting BVBA) in 100 exemplaren gedrukt als linoprint op papier Lusso Natural 
Cotton 300gr. 
 
 

1.1.5. Collectie brei-atelier 
 
1.1.5.1. Verwervingen 
 
1 huishoudbreimachine PASAP Electro6000 – compleet met handleidingen, servicehandleidingen en 
vele wisselstukken. 
1 huishoudbreimachine BROTHER met handleidingen en wisselstukken 
Geschonken door Dhr Boerjan – Erps-Kwerps. 
 
 
1.1.5.2. Afstotingen 
 
In het kader van het afstotingsbeleid werd er reeds een reeks machines en wisselstukken in het 
depot op de eerste verdieping verschroot. De afstoting gebeurde op advies van vrijwilligers van de 
vzw Breimuseum die in hun beroepsleven in de brei gewerkt hebben. 
A1088 Kousenbreimachine Moncenicio 
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A1095 Kousenbreimachine Komet JL 
A1011 Vlakbreimachine Dubied CAL 
 
 
1.1.5.3. Werk voor studenten / ontwerpers / kunstenaars 
 
Het breiatelier is een levend museum. Naast de inschakeling in evenementen en rondleidingen 
speelt het atelier een grote rol bij het creatieproces van studenten mode en textiel. De intake en 
procedure voor het werken met studenten werd in 2015 verder op punt gezet.  
Er werden in 2015 voor 15 verschillende studenten opdrachten uitgevoerd. 
 
De studenten zijn afkomstig uit 4 instituten: 

- École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre (Brussel): 1 studente 
- LUCA-campus Sint-Lucas (Gent): 7 studenten 
- De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) (Gent): 5 studenten 
- Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) (Sint-Niklaas): 2 studenten 

 
Er is voor 2 professionele ontwerpers gewerkt: een ontwerper die modeaccessoires ontwikkelt 
(sjaals) en een ontwerper die designlampen maakt. 
Tenslotte was de textielkunstenares Joke Raes artist in residence in voorbereiding van de 
tentoonstelling ‘Joke Raes. Facets of existence.’ (SteM, Piet Elshoutzaal, 07-06 tot 28-06-2015). 
 
 

1.1.6. Collectie Boudelo 
 
Deze collectie werd in 2015 niet aangevuld. 
 
 

1.1.7. Varia (volkskunde) 
 
Deze collectie werd in 2015 niet aangevuld. 
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1.2. Behouden en beheren 
 
 

1.2.1. Restauraties 
 
In 2015 werd een uitgebreid onderzoek en de conservatie van het Onze-Lieve-Vrouwbeeld van Lucas 
Faidherbe verdergezet. (kostprijs 3.630 EUR) 
Dit eerste onderzoek resulteerde in een rapport van restaurator Lode Declercq. De effectieve 
restauratie van het beeld wordt op de planning 2016 opgenomen. 
 
De restauratie van het paneel Cantecleer uit de reeks 19de eeuwse Reynaertpanelen werd gestart 
door Fl Restaurations. (kostprijs 600 EUR) Dezelfde firma verzorgde een conservatiebehandeling van 
2 schilderijen, 'Zelfportret' van Bernard De Maere en 'Portret van Robert Van de Velde' 
door Leo Engels, in voorbereiding van de tentoonstelling ‘Portretten uit de museumreserve’ (847 
EUR). 
 
Restaurateur Elke De Smet behandelde 5 tekeningen van Jozef Cantré (reiniging en 
conservatiebehandeling) voor een bedrag van 500,07 EUR. 
 
Het bureau Vandenborre- Lauwers uit Lovendegem verrichte onderzoek op het zelfportret van 
Lambert Lombard (16de eeuw) wat resulteerde in een conditierapport. (kostprijs 435,60 EUR) 
 
De noodzakelijke inspanningen voor conservering en restauratie van machines in het brei-atelier 
resulteerde in bestellingen van materialen en onderdelen bij de firma’s Piessens en Heininger voor 
een bedrag van 912,63 EUR. 
 
Totale kost onderzoek, conservering en restauratie 2015: 6.925,39 EUR. 
 
 

1.2.2. Depotwerking 
 
Bij de provincie Oost-Vlaanderen werd voor een bedrag van 399,78 EUR verpakkings- en 
depotmateriaal aangekocht (formule samenaankoop). De Erfgoedcel Waasland subsidieerde deze 
aankoop. 
Bij de firma Overtoom werden 12 transportbakken een materiaalwagen voor schilderijentransport en 
een etagewagen aangekocht voor een bedrag van 1.238,25 EUR. 
 
De depotwerking beperkte zich in 2015 tot de noodzakelijke werkzaamheden. Door het curatorschap 
van enkele projecten door de collectiebeheerder lag de focus op publiekswerking. 
Wel werd al een klein deel van de schilderijencollectie van huis Janssens overgebracht naar het 
depot in het SteM. Daarnaast werd het depot in het Mercatormuseum grondig opgeruimd en werden 
museumvoorwerpen overgebracht naar het centrale depot. 
 
Voor het breidepot op de eerste verdieping dat wordt opgeruimd en gereorganiseerd, werd in 
volgende materialen geïnvesteerd: een werkplaatskraan (287 EUR) en een middelzware 
legbordstelling (1.246,30 EUR). 
 
Bij de firma Cami werd voor een bedrag van 684,76 EUR aan conserveringsmaterialen gekocht: 
museumkarton, zuurvrije tapes en papier en monteerstrips. 
Alle verwervingen van het Internationaal Exlibriscentrum werden gemonteerd in zuurvrije kleine 
mappen en geklasseerd in de collectie. 
Totale investering in depotmaterialen 2015: 3.856,09 EUR. 
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1.3. Wetenschappelijk onderzoek 

 
 

1.3.1. Internationale Exlibris- en kleingrafiekwedstrijd 2015: jury en voorbereiding catalogus. 
TRENDS EN PRIJSWINNAARS: 
 
De 20ste Internationale Exlibris en Kleingrafiekwedstrijd 2015 Sint-Niklaas vertoont volgende trends: 

 
Trend 1: De wedstrijd wordt opnieuw een beetje van de hele wereld.  

Voor het eerst sinds de editie 2009 neemt het aantal inzendingen uit Europa relatief af. In de editie 
2013 was nog 78% van de deelnemers Europeaan. Vandaag is dat met 4% gedaald tot 74%. 
Azië is in opmars van 11% (2013) naar 15% (2015), maar Zuid-Amerika, waar in vorige edities altijd 
laureaten uit de bus kwamen, zakt terug van 8,3% (2013) naar 5,2% (2015). 
Binnen Europa blijft het relatieve aandeel van Centraal en Oost-Europese landen verder toenemen 
van 33% (2013) tot 39% (2015). Vooral de Poolse deelname (46 inzenders) en het aantal Bulgaren 
(25 inzenders) is opvallend gestegen. De Belgische deelname blijft stabiel op 60. De Nederlanders 
(2013-2015: van 34 naar 44 deelnemers) en Duitsers (2013-2015: van 21 naar 53 deelnemers) 
hebben opnieuw de smaak te pakken. 
Tenslotte noteren wij voor de allereerste keer inzendingen uit Saoudie-Arabië (maar liefst 28 
deelnemers), Peru, Marokko en Singapore. 
 
Trend 2: Het deelnemersveld wordt langzaam ouder. 

De oudste deelnemer bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar, en dit met een opvallend jong 
ogende creatie. 
Het gros van het deelnemersveld (61%) situeert zich boven de 50 jaar. In de editie 2013 was dit (nog 
maar) 52%.  
Waar het in 2013 nog 1 op 5 was is het aantal -35-jarigen opgeklommen tot een goede 1 op 4, 
waarbij de continuïteit voor de toekomst verzekerd lijkt. 
Zeven inzenders bleken jonger dan 18 te zijn, en konden dus niet deelnemen aan de wedstrijd. 
Hopelijk blijft hun interesse in de kunstvorm levend tot de editie 2017. 
 
Trend 3: Traditionele technieken blijven de wedstrijd domineren. 

Het aantal hoogdrukken (27%) en diepdrukken (44%) blijft in 2015 bijna gelijk tegenover 2013. 
Digitale technieken stijgen dan weer van 16% (2013) naar 21% (2015). Vlak- en zeefdrukken 
deemsteren weg en zijn nog goed voor een 6%. 
Opnieuw hebben de stafmedewerkers en juryleden zich het hoofd gebroken over de techniciteit van 
bepaalde inzendingen. Nog meer dan in 2013 worden verschillende technieken experimenteel door 
elkaar gebruikt. Sommige kunstenaars beschouwen deze cocktail dan ook vaak als hun ‘geheim 
recept’. Moeilijk te achterhalen dus. 
 
Trend 4: Voor het eerst verdringt kleingrafiek het exlibris. 

De trend was al ingezet in 2009 met het toelaten van kleingrafiek (zonder opdrachtgever) tot de 
wedstrijd. Meteen al goed voor 1 op 5 van de inzendingen. In 2013 lag de balans nog netjes in 
evenwicht. Vandaag stellen wij vast dat de meerderheid van de inzendingen (58%) illustraties en 
andere prenten geworden zijn. Nog slechts in 42% van de gevallen is er sprake van een exlibris. De 
wedstrijdjury beraadt zich om voor de editie 2017 voorstellen te doen om het exlibris als kunstvorm 
blijvend te stimuleren. 
 
 
DE PRIJSWINNAARS VAN DE WEDSTRIJD 2015: JURYVERSLAG 
Samenstelling jury 
Leden: 
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- Ward Bohé, conservator Stedelijke Musea 
- Lu Boeykens, verantwoordelijke Internationaal Exlibriscentrum 
- Cathérine de Braeckeleer, directeur Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, La Louviere 
- Jasper De Pagie, specialist vrije grafiek en actuele kunst, medewerker Bleek Art 
- Ivan Durt, studiomanager - projectcoördinator in het Frans Masereelcentrum, Kasterlee 
- Karl Meersman, cartoonist en illustrator 
- Liesbeth Van Lancker, docent grafiek aan de Academie voor Beeldende Kunst Gent 
- Jack van Peer, voorzitter Graphia 
- Karl Vissers, hoofdredacteur Boekmerk, Graphia 

 
De prijs Stad Sint-Niklaas voor het beste exlibris wordt uitgereikt aan de 78-jarige (!) Motoaki 
Fujimoto uit Japan. Deze traditionele Japanse houtsnede was voor de jury direct herkenbaar als 
eigendomsmerk. Hoewel uitgevoerd in een stokoude techniek, is de vormgeving hedendaags, 
eenvoudig en fris. Deze bewonderenswaardige creatie verdient terecht de prijs voor het beste 
exlibris: het gezicht van een Japanse ninja krijgt als het ware de functie van bewaker van de 
eigendom van de boekbezitter.  
 
De jonge Pool, Michal Pisialek kaapt de thematische prijs Stad Sint-Niklaas voor het beste portret 
weg. 
Dit zeer hedendaagse portret van een hipster bekoorde de jury om de kwalitatieve toepassing van de 
etstechniek, de keuze van het tweedehands aandoend bruin-beige papier, in de stijl van het 
onderwerp en de keuze voor een zeer typerend en sprekend portret van een vertegenwoordiger uit 
een hedendaagse stedelijke subcultuur. Dit beeld wordt terecht prominent gebruikt in de 
communicatie van de Grafiekbiënnale ‘Het portret’. 
 
De prijs Stad Sint-Niklaas voor hoogdruk komt toe aan Guilan Qiu uit China. De manier waarop het 
beeld is gevormd, was bepalend voor de toekenning van deze techniekprijs. De mogelijkheden van 
de hoogdruk zijn hier optimaal toegepast om de afbeelding ten volle tot haar recht te laten komen. 
De tekening van het hout en de vergurelijnen van het papier zijn subtiel ingeïnkt waardoor ze mee 
het beeld vormen. Het beeld is waarschijnlijk opgebouwd met drukgangen over elkaar heen en 
strook per strook afgedekt of vrijgelaten en gecombineerd met de Japanse manier van ininkten zoals 
bij de hanga, Japanse houtsnede.  
 
Sergejys Kolecenko uit Letland valt in de prijzen met Silence I - II - III, een drieluik in mezzotint. Hij 
ontvangt hiervoor de prijs Stad Sint-Niklaas voor beste diepdruk.  
De momenteel vrij populaire diepdruktechniek mezzotint leent zich uitstekend om een eerder 
nostalgische, dromerige sfeer op te roepen. De sfeer in deze prenten is echter juist het 
tegenovergestelde. De starre ogen en het glimmende gezicht van de geportretteerde man met 
piercing en kuif, of is het een beeld, een pop, geven eerder een gevoel van onbehagen. Het hoge 
niveau van de techniek komt tot uiting in de tegenstelling tussen de doffe gedeelten en de 
glimmende gedeelten die het licht vangen en de overvloeiende gradaties van halftonen die het 
beeld driedimensionaal maken.  
 
De prijs Stad Sint-Niklaas voor beste digitale beeldverwerking gaat opnieuw richting Polen.  
De pas 24-jarige Grzegorz Izdebski blonk uit in een originele benadering van het beeld. Het is een 
digitale druk die een andere druk suggereert. De vogel met zijn gehelmd mensenhoofd staat 
nadrukkelijk op het blad. Ondanks het ontbreken van kleur en perspectief zit er toch reliëf en 
scherpte in het beeld. De technische kwaliteiten van de nuances in het zwart-witte overtuigden de 
jury om de prijs voor de beste digitale beeldverwerking toe kennen.   
 
Weronika Marszelewska, eveneens uit Polen, is een jong talent dat beloond wordt met de Prijs Victor 
Stuyvaert.  
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Over dit werk moest de jury niet eens beraadslagen. De kwaliteit stak ver boven de andere 
hoogdrukken van kunstenaars beneden de dertig jaar uit. 
Het is een fictief landschap in slechts twee kleuren, blauw over zwart, uitgevoerd. De kleine 
lichtpunten in de verre heuvels zijn weglatingen bij de verschillende drukken. Daar zit geen inkt en 
wordt de kleur van het onderliggende papier gebruikt om een diepte toe te voegen. Het hoge 
technische niveau van deze jonge kunstenares is een aangename verrassing en haar werk oogt zeer 
veelbelovend. 
 
De Prijs van de exlibrisvereniging Graphia komt terecht toe aan Tomasz Hankus, jawel, uit Polen! 
De perfectie van de getekende handen en het evenwicht en soberheid van de compositie maken dit 
werk een toonbeeld van digitale beeldverwerking. 
 

De jury wil als aanmoediging de aandacht trekken op de kwaliteit van het werk van enkele 
kunstenaars die spijtig genoeg net buiten de prijzen vallen. 
Daarom een verdiende eervolle vermelding voor: Gérard Maschietto (België), Derek Michael Besant 
(Canada), Bea Van der Heijden (Nederland), Krzysztof Marek Bak (Polen) en Jacomijn Den Engelsen 
(Nederland). 
 
 

1.3.2. Registratie - digitalisering 
 
Er werden in 2015 653 nieuwe records ingevoerd: 25 records voor de collectie van Mens en Lichaam, 
40 records voor de collectie van de Brei-afdeling, 83 records voor de collectie van het 
kunstpatrimonium en volkskunde en 505 records voor het Exlibriscentrum. 
Er werden in totaal 2.455 records, waarvan 1.981 voor het Exlibriscentrum, gewijzigd. 
Voor de collectie van de KOKW werden er 66 nieuwe records ingevoerd en 404 records gewijzigd. 
 
De firma Het Wonderhuys uit sint-Niklaas nam hoge resolutie foto-opnames van 12 schilderijen voor 
een bedrag van 1.016,40 EUR. 
 
 

1.3.3. Bibliotheek/documentatiecentrum 
 
Om bij kunstaankopen te kunnen vertrouwen op een correcte prijsevaluatie wordt een abonnement 
genomen op Artprice.com, ’s werelds grootste veilingsite, die toegang geeft tot alle 
veilingresultaten, biografieën van kunstenaars en een signaturendatabank.  
De abonnementen op Textiel Plus (collectie brei-atelier) en Vereniging Leraars Ardrijkskunde 
(collectie cartografie) werden verdergezet. 
Acht wetenschappelijke monografieën en catalogi verrijken de handbibliotheek van het museum. 
 
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. 
De bilbliotheekinventaris van het Internationaal Exlibriscentrum werd in de loop van 2015 
opgestart.  
 
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 
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- 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 
 
 
Het documentatiecentrum werd in 2015 door 21 onderzoekers geconsulteerd.  
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1.3.4. Museumpublicaties 

 
1.3.4.1. Karl Meersman. Portraits on Paper 
catalogus bij de tentoonstelling: oplage 1.250 ex. 
 

 
 
 
1.3.4.2. De beste exlibrissen wereldwijd 
catalogus met de resultaten van de Internationale Exlibris- en kleingrafiekwedstrijd 2015: oplage 
750 ex. 
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1.3.4.3. Portretten uit de museumreserve 
Wandelcatalogus bij de gelijknamige tentoonstelling: oplage 250 ex. 
 

 
 
 
1.3.4.4. André ROELANT, tekeningen en werken in kleur 
Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling: oplage 300 ex. 
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1.3.4.5. Het exlibris in de belle époque. 
wandelcatalogus bij de tentoonstelling: oplage 250 ex. 
 

 
 
 
1.3.4.6. ‘Waar zit de vijand?’. 
wandelcatalogus bij de tentoonstelling: oplage 250 ex. 
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1.4. Publiekswerking 
 

1.4.1. Algemene bezoekcijfers Stedelijke Musea 2015 
 
 
2015 de Salons  Mercatormuseum  SteM Zwijgershoek  Totaal 
individuele 
bezoekers 

3.335 1.266 6.652 11.253 

groepen/ 
scholen 

1.459 2.485 4.973 8.917 

totaal 4.794 3.751 11.625 20.170 

 
 
Enkele krachtlijnen: 
Het bezoekcijfer van de musea nam in 2015 toe met bijna 20% tegenover 2014 en 2013 en komt 
terug op het niveau van de jaren 2009 (SteM pas open) tot 2012 (Mercator Digitaal). Wij klokten in 
2015 af op 20.170 bezoekers. 
De stijging is te verklaren door een toename van het bezoek van groepen en scholen en door enkele 
succesvolle tentoonstellingen en projecten. 
 
Het relatieve aandeel van groepen en scholen in het totale bezoekersaantal stijgt van 36,50% (2014) 
naar 44,20 % (2015). We verwelkomden in 2014 in totaal 245 verenigingen en klassen; in 2015 
organiseerden wij voor hen 372 rondleidingen.  
De vernieuwde werking met een digitaal aanbod voor alle graden van het secundair onderwijs 
begint goed aan te trekken.  
 
De Salons stijgen 9,5% in bezoekersaantal tot in de buurt van 5.000 bezoekers: de eerste editie van 
de ‘Salons in jonge handen’ was meteen goed voor 972 nieuwsgierigen.  
 
In het Mercatormuseum, met een in november 2014 vernieuwde afdeling moderne cartografie, 
lokten 2 steengoede tentoonstellingen respectievelijk 797 (Lafreri) en 667 bezoekers (Waar zit de 
vijand?) We noteerden daar een stijging van maar liefst 30%. 
 
Het unieke project Karl Meersman bracht van eind maart tot begin juni 3.891 bezoekers naar de 
Tentoonstellingszaal. 43% van deze bezoekers was afkomstig uit onze stad; 31% uit Oost-
Vlaanderen; 26% uit andere provincies. Hier spelen wij ten volle onze regionale en zelfs 
bovenregionale rol. 
Ook andere projecten blijven het goed doen. Op doordeweekse dinsdagavonden bereiken de 
Mercatorlezingen elk jaar een super geïnteresseerd publiek van gemiddeld 45 deelnemers per 
lezing. 
En dan is er natuurlijk ook onze vriendenvereniging Opdonder4 die er na 50 edities nog altijd in 
slaagt om gemiddeld 61 deelnemers per avond te blijven boeien. 
 
ter vergelijking: 

 
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 
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2013: 17.958 
2012: 18.382 
2011: 22.643 
2010: 21.912 
2009: 21.548 
2008: 18.703 
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1.4.2. Publieksgerichte activiteiten 2015 

 

Datum Wat Waar Aantal 
22/01/2015 Opdonder4: Yvette Verbuyst SteM 76
10/02/2015 Mercatorlezing: Belgium dat is Nederlandt Mercator 72
26/02/2015 Opdonder4: Julien Lyssens SteM 40
10/03/2015 Mercatorlezing: Lafreri: italiaanse cartografie Mercator 40
26/03/2015 Opdonder4: Koen Venken SteM 58
31/03/2015 Mercatorlezing: Andreas Vesalius Mercator 36
12/04/2015 Museumzondag: Karl Meersman SteM 25
14/04/2015 Mercatorlezing: Conservatie van 16de en 17de eeuwse kaarten en atlassenMercator 34
23/04/2015 Opdonder4: Wase dichters en het museum SteM 60
25/04/2015 Museumnacht SteM + Salons 253
26/04/2015 Erfgoeddag SteM + Salons + Mercator430
28/05/2015 Opdonder4: Diego De Mol en de muziek SteM 50
14/06/2015 Dag van den Brei SteM 130
30/08/2015 Museumrondleiding: de beste kleingrafiek wereldwijd SteM 10
20/09/2015 Museumzondag: Roelant SteM + Salons 25
24/09/2015 Opdonder4: Michiel De Malsche SteM 66
3/10/2015 Archeoscoop: Robin Hood - prince of thieves SteM 4
7/10/2015 Workshop: het tassenatelier SteM 3
11/10/2015 Lezing: Ghisleen Verdickt Salons 70
15/10/2015 Ladiesnight: de middeleeuwen - de geboorte van de mode SteM 21
22/10/2015 Workshop: het tassenatelier SteM 13
22/10/2015 Opdonder4: Alex Callier SteM 75
25/10/2015 Museumrondleiding: het exlibris in de Belle Epoque SteM 17
25/10/2015 Opendepotdag SteM 75
31/10/2015 Workshop en museumrondleiding: Halloween SteM 38
22/11/2015 Museumrondleiding: Waar zit de vijand? Mercator 44
26/11/2015 Opdonder4: Houssameddin Zein SteM 65
3/12/2015 Museumrondleiding voor doven en slechthorenden: santé-beauté SteM 8

TENTOONSTELLINGEN
06/02/2015 > 22/02/2015Wonderkamers Salons 369
28/02/2015 > 22/03/2015Salons in jonge handen Salons 972
27/03/2015 > 07/06/2015Karl Meersman. Portraits on paper SteM 3 891
28/03/2015 > 24/05/2015Portretkunst uit de museumreserve Salons 944
28/03/2015 > 30/08/2015De beste exlibrissen wereldwijd (*) SteM 3490

07/06/2015 > 28/06/2015Joke Raes. Facets of existence SteM 569
16/08/2015 > 11/10/2015Retrospectieve André Roelant SteM + Salons 984
13/09/2015 > 13/12/2015Het exlibris in de Belle Epoque (*) SteM 1861

18/10/2015 > 13/12/2015Waar zit de vijand? - De Groote Oorlog in kaart Mercator 667
(*): totaal bezoekcijfer SteM voor looptijd van de tentoonstelling; (nog) geen afzonderlijke bezoekersregistratie Gerard Gaudaenzaal.

Eendagsactiviteiten voor het individuele publiek: thematisch Totaal gemiddelde per activiteit

evenementen # 6 913 152

lezingen # 5 252 50

Opdonder4 # 8 490 61

museumrondleidingen # 6 129 22

varia (workshops etc) # 3 54 18

Totaal # 28 1838 66  
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(*): totaal bezoekcijfer SteM voor looptijd van de tentoonstelling; (nog) geen afzonderlijke 

bezoekersregistratie Gerard Gaudaenzaal. 

 
Het gemiddeld aantal deelnemers voor evenementen is sterk gedaald (152 in 2015 tegenover 449 in 
2014). De daling situeert zich vooral bij de Museumnacht en de Dag van den Brei, waar het thema 
industriële muziek niet kon tippen aan het thema ‘voetbal’ in 2014.  
De lezingen verdubbelden dan weer het gemiddelde van 26 per lezing in 2014 naar 50 deelnemers 
per lezing in 2015. 
Opdonder4 kent een lichte terugval in bezoekersaantal: van gemiddeld 78 deelnemers in 2014 naar 
een gemiddelde van 61 in 2015. 
Ook de rondleidingen op zondag kennen een lichte daling, maar daar wordt omwille van het 
bezoekerscomfort de bovengrens altijd op 25 gesteld. 
Conclusie: 2015 kent op vlak van activiteiten een verschuiving van de ‘lichtere kost’ (evenementen, 
Opdonder4) naar algemeen tentoonstellingsbezoek en lezingen.  
 
 

1.4.3. Grafiekbiënnale 2015 als grootste publieksproject 
 
De 27ste grafiekbiënnale had als thema ‘Het portret’. De Internationale wedstrijd voor exlibris en 
kleingrafiek vormt steeds de basis voor dit tweejaarlijkse gebeuren. Over het juryverslag en de 
catalogus bundelden wij alle info in het hoofdstuk ‘wetenschappelijk onderzoek’. De biënnale 
bundelde 3 tentoonstellingen.  
 
 
‘DE BESTE EXLIBRISSEN WERELDWIJD’  
 

 
 
De resultaten van de internationale wedsterijd kregen een forum in de expo ‘DE BESTE EXLIBRISSEN 
WERELDWIJD’ van 28/03 tot 30/08 in de Gerard Gaudaenzaal. 
 
De 27ste grafiekbiënnale toonde meer dan 100 kleine prenten die uit alle hoeken van de wereld van 
Japan tot Peru. De bezoeker kon een bonte en kleurrijke selectie bewonderen van zelfportretten, 
portretten van familie en vrienden, van huisdieren, van andere kunstenaars,… 
Randactiviteiten tijdens de openingsdag zaterdag 28-03-2015: 
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11 uur: Proclamatie van de 20ste Internationale Exlibris- en  Kleingrafiekwedstrijd 2015 Sint-Niklaas 
14.00-17.00 uur - museumsite Zwijgershoek : Internationale portfoliodag kleingrafiek: 
grafiekkunstenaars stellen hun werk voor aan verzamelaars en opdrachtgevers. Alle kunstenaars met 
werken in de selectietentoonstelling worden hiervoor uitgenodigd. Naast enkele Belgische 
kunstenaars reageren ook heel wat buitenlanders uit Polen, Bulgarije, Italië, Duitsland, Nederland, 
Frankrijk, Oostenrijk enthousiast op dit initiatief, waaronder enkele van de laureaten. De 
portfoliodag wordt ingeschreven in het wedstrijdreglement 2017: alle voor de tentoonstelling 
geselecteerde kunstenaars kunnen dan hun werk presenteren aan de aanwezige opdrachtgevers en 
verzamelaars.  
14.00 – 16.00 uur: Workshop ‘behoud en beheer van kunst op papier’ door Els Baetens, 
Collectiebeheerder:  een kleine groep zeer geïnteresseerde bezoekers volgen deze workshop. 
28/03: opening Kleingrafiek – Ruildag – Portfoliodag- bezoek Karl Meersman: 231 bezoekers 
 
 
KARL MEERSMAN. PORTRAITS ON PAPER 
 

 
 
De tweede expo KARL MEERSMAN. PORTRAITS ON PAPER. van 27-03-2015 tot 07-06-2015  in de 
Tentoonstellingszaal, Zwijgershoek kende het grootste publieksbereik.  
De media-aandacht bij de opening door gewezen minister-president van de EU Herman Van Rompuy 
en de lokale muzikale duizendpoot Alex Callier zorgde voor heel wat media-aandacht (VRT-nieuws). 
Daarnaast gaven de Roularta-media Knack en Knack Weekend de nodige gratis mediadekking. De 
musea investeerden in een maandenlange verspreiding van de folder op alle museumlocaties in 
Vlaanderen (Aeolusnetwerk).  
26/03: opening Karl Meersman: 294 bezoekers. 
Totaal 26/03 – 07/06: 3.891 bezoekers 
herkomst bezoekers : beknopt publieksonderzoek (n=185) 
Sint-Niklaas: 43% 
rest Oost-Vlaanderen: 31% 
Antwerpen: 14% 
West-Vlaanderen: 6,5% 
Vl-Brabant: 4% 
Limburg: 1,5% 
  



Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2015 

18 

 

 
 
PORTRETTEN UIT DE MUSEUMRESERVE 
28-03-2015 > 24-05-2015 
De Salons, Stationsstraat, Sint-Niklaas 
 
 

 
 
Honderden portretten worden bewaard in de museumdepots. De grafiekbiënnale ‘Het portret’ was 
een uitgelezen kans om een kleine selectie schilderijen en grafische werken nog eens aan het licht 
en het oog bloot te stellen. 
In deze collectiepresentatie lag de focus op het zelfportret en portretten van kunstenaars door 
kunstenaars. Met onder meer werken van Fred Bervoets, Henri Evenpoel, Lambert Lombard, Gustaaf 
De Bruyne, Dirk Baksteen, enz 
 
 

1.4.4. Salons in Jonge Handen als vernieuwend project. 
 

 
 
Vier weekends lang waren de Salons het exclusieve speelterrein van leerlingen en studenten van 
kunstrichtingen in de stad. Speciaal voor dit project werden nieuwe creaties aangemaakt. Het project 
werd in goede banen geleid door de dienst publiekswerking. De expo was met bijna 1.000 bezoekers 
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meteen een schot in de roos. De editie 2016 zal dichter aansluiten bij de examenperiode zodat 
examencreaties ook aan bod komen.  
 
 

1.4.5. Tentoonstelling'Het exlibris in de belle époque': de grootste esthetische ervaring 
 

 
 
Deze collectie-uitdieping liep van 13/09 tot 13/12/2015 in de Gerard Gaudaenzaal - Internationaal 
Exlibriscentrum, SteM Zwijgershoek 
De belle époque, naam voor de gouden jaren in de periode rond de eeuwwisseling tussen het laatste 
kwart van de 19de eeuw tot het begin van de Grote Oorlog in 1914.  
De art nouveaustijl die in deze periode tot bloei komt is uitermate geschikt voor een gedrukt beeld.  
De mooiste exemplaren uit de collectie van het Internationaal Exlibriscentrum die gemaakt zijn in 
die betoverende belle-époqueperiode, waren maandenlang te bewonderen in de Gerard 
Gaudaenzaal De communicatie werd opgehangen rond een werk van Koloman Moser, (1868-1918) 
tijdgenoot en vriend van de beroemde  Gustav Klimt. Een kleine bezoekerscatalogus met 
toelichtingen bij de tentoongestelde werken maakte een bezoek aan de tentoonstelling compleet. 
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1.4.6. Tentoonstelling ‘Waar zit de vijand?’: de best gedocumenteerde 

 

 
 
Van zondag 18-10-2015 tot zondag 13-12-2015 liep de expo ‘Waar zit de vijand?’ opgebouwd met 
kaart- en fotomateriaal van diverse institutionele bruikleengevers.  Met de grote doorbraak van de 
luchtfotografie in de Eerste Wereldoorlog konden de posities van de vijandelijke legers veel beter 
geobserveerd en in kaart gebracht worden dan bij de klassieke verkenningsmethoden het geval was. 
Op alle niveaus – van generale staf tot compagnie – bestond er behoefte aan voortdurend 
bijgewerkt kaartmateriaal voor diverse doeleinden, van strategische planning tot concrete aanvals- 
en verdedigingsacties. In de tentoonstelling kon de bezoeker kennis maken met divers materiaal: 
luchtfoto’s, militaire kaarten en plannen, toeristische en commerciële kaarten en ook enkele 
objecten. Een fraaie geïllustreerde wandelcatalogus zorgde voor de nodige achtergronden op 
cartografisch gebied. 
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1.4.7. Aanbod voor groepen en scholen 

 
1.4.7.1. Overzicht educatief aanbod 2015: 
 
 
Werkbundels basisonderwijs 
 

- ‘Licht in de duisternis’ (de geschiedenis van de verlichting; SteM): deze bundel werd deels 
herwerkt en aangevuld met een interactief gedeelte: leerlingen maken zelf licht (3de en 4de 
leerjaar basisonderwijs) 

- ‘Mercator en de ontdekkingsreizen’ (Mercatormuseum): deze bundel werd volledig herwerkt 
(5de en 6de leerjaar basisonderwijs)   

 
 
Werkbundels secundair onderwijs:  
 

- ‘Google Earth’ (digitaal aanbod; Mercatormuseum): nieuwe werkbundel, grotendeels 
aangereikt door een leerkracht verbonden aan de Hogeschool Vives – lichtelijk aangepast 
aan de plaatselijke situatie. Dit wordt aangeboden op de laptop in onze digiklas  (1ste graad 
ASO, TSO en BSO). 

- ‘De wereld in kaart’ (digitaal aanbod: Mercatormuseum:  volledig herwerkte zoektocht 
doorheen de oude cartografie van het Mercatormuseum (de basis hiervan was het eindwerk 
van een stagiair). Dit wordt aangeboden op tablet, evenals in papieren werkbundel  (2de 
graad ASO, TSO en BSO).        

- ‘Cartografische oefeningen’ (Mercatormuseum):  de oefeningen werden herwerkt en visueel 
beter voorgesteld (3de graad ASO -  richting wetenschappen).       

- ‘Onder stoom’ (SteM): deze bundel werd herwerkt, een betere afstemming op de collectie (3de 
graad ASO, TSO en BSO). 

- ‘Santé beauté’ (SteM): deze bundel werd herwerkt en opgesplitst in 2 delen: een bundel voor 
leerlingen richting haartooi en één voor de richting  bio-esthetica. Er zijn ook interactieve 
oefeningen in verwerkt om leerlingen te laten reflecteren over het huidige 
schoonheidsideaal in de maatschappij (2de en 3de graad TSO en BSO). 

 
De inhoud van de werkbundels is conform de leerplannen en leerdoelstellingen van het onderwijs. 
 
Dit aanbod werd herwerkt met de hulp en steun van onze vaste gidsenploeg.  
In functie van de actualisering en digitalisering van het Mercatorpakket werd er meermaals samen 
gezeten met alle Mercatorgidsen (5) en resulteerde in een vormingsmoment (voorstelling van de 
werkbladen + de daarbij horende multimedia). 
 
De digitale klas (multimediabord, 15 tablets, 20 notebooks) werd volledig in gebruik genomen. Om 
het digitaal aanbod te vervolledigen is in samenwerking met het geoloket van de stad Sint-Niklaas 
een oefening ‘Geografische InformatieSystemen’ (GIS) met als onderwerp de inplanting van een 
skatepark in voorbereiding. (3de graad ASO) 
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1.4.7.2. Rondleidingen 2015 naar onderwerp 
 

Rondleidingen 2015
Naam school groep
Algemeen Mercator 20 47
Algemeen Salons 2 6
Archeologie-atelier 5
Barbaarse broek 1
De kijkkast 11
De wereld in kaart 9
Een dienstmeisje vertelt 2
Goedgemutst 11
Industrialisatie 15
Kinderen aan het werk 4
Kunstenaarsatelier 17
Linosnede 6
Meet and greet Karl Meersman 3
Mercator & zijn tijd 18
Moderne cartografie 16
Munten schrijven geschiedenis 3
Museum achter de schermen 1 1
Museum binnestebuiten 2
Museum in schuifjes 3 1
One-two-tea 4
Plastiekgravure 9
Rechts-averechts 1 9
Ridders en jonkvrouwen 12
Santé-beauté 20 19
Sinterklaasworkshop 56
Spiegeltje, spiegeltje 13
Textielwandeling 1
Typisch Waas 10 8
Upstairs-downstairs 1
Verlichtingsles 5

275 97 372  
 
 
Ter vergelijking 2014:  
Scholen: 187 klassen;  
Verenigingen: 58 groepen 
Totaal  245 rondleidingen 
 
Ter vergelijking 2013:  
Scholen: 145 klassen;  
Verenigingen: 135 groepen 
Totaal  280 rondleidingen 
 
Wat betreft het scholenaanbod zit het Mercatormuseum sterk in de lift. In het SteM volgen 
leerlingen vooral een rondleiding over schoonheid en lichaamsverzorging (Santé Beauté) en over de 
industrialisatie. Een topper zijn de 56 Sinterklaasateliers die op de site SteM worden georganiseerd 
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en toegespitst zijn op creativiteit gericht op de 3e kleuterklas en de 1e graad van het basisonderwijs. 
Het overige aanbod naar scholen zit wat verspreid. 
Groepen zijn vooral geïnteresseerd in het Mercatormuseum. In het SteM zijn rondleidingen over 
lichaamsverzorging en in het brei-atelier populair. 
 
 
1.4.7.3. Aantal gidsbeurten per maand 
 
Aantal 
gidsbeurten 
per maand   

Januari 32 
Februari 17 
Maart 41 
April 53 
Mei 41 
Juni 23 
Juli 3 
Augustus 4 
September 17 
Oktober 50 
November 68 
December 23 

TOTAAL 372 

 
De meest arbeidsintensieve maanden zijn in het voorjaar maart, april, mei en in het najaar oktober 
en november. 
 
 
1.4.7.4. Herkomst groepen 
 

GROEPEN     

prov Aantal   
ANTWERPEN 17 17,53 
VL BRABANT 8 8,25 
BUITENLAND 3 3,09 
LIMBURG 4 4,12 
ONBEKEND 12 12,37 
OOST-VL 29 29,90 
WALLONIE 3 3,09 
WEST-VL 21 21,65 
  97 100,00 

 
Totaal telling: 97 
Sint-Niklaas en deelgemeenten: 11 groepen = 11,34% van totaal 
 
Slechts 1 op 10 groepsbezoeken wordt ingevuld door verenigingen uit de stad. Eén op drie is 
afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Voor groepen realiseren wij dus het ruimste bereik. De dienst 
toerisme is dan ook een grote toeleider van groepsbezoeken.  
 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2015 

24 

 

1.4.7.5. Herkomst scholen 
 

SCHOLEN   

prov Aantal   
ANTWERPEN 49 17,82 
VL BRABANT 9 3,27 
BUITENLAND 3 1,09 
LIMBURG 2 0,73 
ONBEKEND 14 5,09 
OOST-VL 184 66,91 
WEST-VL 14 5,09 

  275 100,00 
      

 
Totaal telling: 275 
Sint-Niklaas en deelgemeenten: 126 scholen = 45% van totaal 
 
Twee op drie scholen die de Stedelijke Musea Sint-Niklaas bezoeken, zijn afkomstig uit Oost-
Vlaanderen; Eén op twee scholen uit de stad. Tegenover het individueel bezoek (45% uit Sint-
Niklaas; 76% uit Oost-Vlaanderen) ligt het scholenbereik dus iets ruimer.  
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2. Infrastructuur 

 
 

2.1. Herstellingen hagelschade 6 juni 2014 
 
De uitzonderlijke hagelbui van 6 juni 2014 heeft heel wat schade aangericht aan de 
museumgebouwen.  
In de loop van 2014 werden alle koepels op site Zwijgershoek vervangen. De koepels boven het 
Mercatormuseum worden niet vervangen: daar wordt het dak volledig gedicht. Dit was voorzien op 
de planning 2015, maar werd niet uitgevoerd. Het risico op waterinsijpeling blijft daar reëel. In 2015 
werd eveneens geen enkele van de 18 lichtstraten op site Zwijgershoek vervangen. Ook de 
geperforeerde daken in de Salons werden in 2015 nog niet hersteld. Deze drie opdrachten worden 
prioritair op de planning 2016 gezet. 
 
 

2.2. Gebouwenonderhoud 
 
Sinds januari 2015 schakelde de dienst gebouwen (vandaag: het Techniekhuis) over op een nieuwe 
software om problemen te melden. De gebouwenverantwoordelijken loggen in op dit systeem 
Facilsyn en kunnen zo de aangeboden oplossingen opvolgen. 
In totaal werden er in 2015 een 80-tal meldingen gemaakt.  
Voor het SteM werden er 52 meldingen gelogd; 14 meldingen gingen over de Salons; 14 meldingen 
gingen over het Huis Janssens en het Mercatormuseum. 
Vooral over dakwerken (21 meldingen) , elektriciteit- elektronica (16 meldingen) en sanitair (10 
meldingen) werd een interventie van de dienst gebouwen gevraagd. 
In 2015 werd een nieuw onderhoudscontract HVAC voor de museumsite Zwijgershoek afgesloten 
met de firma Cofely Services.  
 
 

2.3. Relightingproject Schatkamer Mercatormuseum 
 
Uit het energiefonds van de stad (beheerd door de milieudienst) konden wij putten voor de 
vervanging (‘retrofitting’) van 30 halogeenlampen (50 watt) door 30 Philips LED-lampen (7 watt). 
We noteren hier een reductie van het verbruik van 1.500 watt naar 210 watt. Daarnaast komt er 
geen UV-straling meer vrij op de kostbare atlassen en worden zij veel scherper uitgelicht. 
 
 

3. Management 
 

3.1. Communicatie 
 
De museumdatabase werd grondig opgekuist: 3.000 adressen werden aangeschreven met de vraag 
of zij nog verder info over de musea wilden ontvangen, om het adres te checken, via post of e-mail 
te worden aangeschreven en in welke collecties er interesse is. Het resultaat is een afgeslankte 
databank van 876 records waarbij kan gesegmenteerd worden voor activiteiten beeldende kunsten, 
erfgoed en cartografie en waarmee direct mail en e-mailcampagnes kunnen worden georganiseerd. 
 
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 opeenvolgende tentoonstellingen: de 
Grafiekbiënnale, 'Salons in jonge handen’, ‘Joke Raes’, ‘Waar zit de vijand?’ en ‘het exlibris in de belle 
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époque’. Voor het eerste project dat uit 3 delen bestond werden flyers, folders, banners, affiches en 
ook de catalogus vorm gegeven door een externe firma. 
De vormgeving van de communicatie voor de andere projecten werd uitgevoerd met de nieuwe 
sjabloonsoftware ter beschikking gesteld via de dienst communicatie. Daarbij wordt de nieuwe 
herkenbare huisstijl van de stad consequent naar alle communicatiedragers doorgetrokken.  
Behoudens voor de Grafiekbiënnale werden alle drukwerken kwaliteitsvol afgeleverd door de repro-
dienst van de stad. 
De folder ‘Karl Meersman. Portraits on Paper’ 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) en werd 
nog meer dan in 2014 gewerkt op de sociale media en het doelgericht bereiken van de pers. 
 
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 musea waren in 2015 het voorwerp van 2 doorlichtingen. 
In het voorjaar werkten consultants van de organisatie WIVO voor de musea een aangepast 
organogram en overlegmodel uit. 
In het najaar werkten 5 studenten master in cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen een 
audit uit over marketing- en communicatiemanagement, financieel management, algemeen en 
strategisch cultuurmanagement en human resources management uit. Het studiewerk resulteerde in 
4 lijvige papers.  
 
Het stadsbestuur reorganiseerde de structuur in een nieuw organogram opgebouwd rond een aantal 
clusters. De musea vallen voortaan binnen de cluster ‘cultuur en vrije tijd’ en ressorteren onder een 
nieuw afdelingshoofd cultuur en een clustermanager ‘cultuur en vrije tijd’. Voor de musea zijn de 
veranderingen niet zo groot: in de toekomst zou een A-functie verdwijnen; de techniekers worden in 
een algemene ondersteunende dienst georganiseerd.  
 
Het team onthaalmedewerkers werd vanaf midden 2015 gereorganiseerd en geleid door een 
teamverantwoordelijke / deskundige publiekswerking. 
 
Met 23 medewerkers vond er in de tweede jaarhelft 2015 een functioneringsgesprek plaats. 
 
 

3.3. Algemeen beleid 
 
 
De museumcommissie vergaderde respectievelijk op 18 maart en 16 september 2015.  
op. 
Volgende agendapunten werden in 2015 besproken: 
- Tentoonstellingsbeleid 2015: planning en evaluatie projecten (onder meer  Salons in jonge  
handen) 
- Collectiebeleid: stand van zaken 
- Jaarverslag 2014 
- Advies i.v.m. toegangstarieven 
- Ideeënronde museumproject 800 jaar Sint-Niklaas in 2017 
- Museumbeleid: aanbevelingen provinciale adviesraad cultuur 
- Educatieve werking: herstructurering en vernieuwd aanbod 
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- Tentoonstellingsplan 2016-2017: aanpassingen 
- Begroting 2016 

- Voorstelling clusterwerking 
 
Structureel overleg met de diensthoofden cultuur blijft er elke eerste maandagvoormiddag van de 
maand. Deze informatie stroomt door naar het stafoverleg van de musea.  
 
Op een clusteroverleg dat elke week op dinsdagmiddag plaatsvindt, worden de collegebeslissingen 
en nieuwe richtlijnen voor de werking aan de diensthoofden cultuur en vrije tijd meegedeeld. 
 
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 ‘Het Groot Onderhoud’ (Faro), ‘nieuw intranet’, ‘Museumvakdag’ (NL), ‘behoud van keramische 

materialen en glas’, ‘digital storytelling’, ‘beelden die beklijven’, ‘psycho-sociale risico’s – rol van de 

leidinggevende’. 
 
 

4. Wijzigingen tegenover Beleidsplan 2014-2019 en Actieplan 2015 
 
Alle strategische en operationele doelstellingen, zoals opgenomen in het Beleidsplan 2014-2019 en 
verfijnd in het Actieplan 2015, werden uitgevoerd, behalve: 
 
OD 2.3. de on line nieuwsbrief van de musea werd nog niet gerealiseerd, wegens onvoldoende 
invulling van het functie-profiel communicatiemedewerker  
 
OD 2.4. inrichting leeszaal: een leestafel werd geplaatst maar het toevoegen collectie van de 
documentatie het brei-atelier wordt pas uitgevoerd in 2016, omdat de massa publicaties nog steeds 
verder geïnventariseerd wordt en toegevoegd aan de bibliotheekmodule van Adlib. 
 
OD3.4. Grafisch Centrum: afspraken met Frans Masereelcentrum Kasterlee: de opname van 
medewerker in de wedstrijdjury wordt hernomen voor de wedstrijd 2017, maar het onderzoek tot 
aanbieden van tentoonstellingen aan residenten in Piet Elshoutzaal of Gaudaenzaal leverde geen 
resultaten op 
 
OD5.1. het vernieuwen en interactiever maken van de museumwebsite vond niet plaats, omdat de 
dienst communicatie een aanbesteding deed voor het compleet vernieuwen van de website en alle 
deelwebsites van de stad. Realisatie hiervan in de loop van 2016. De nieuwe huisstijl van de stad 
werd evenwel volledig door de musea geïmplementeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: rekeningen 2015 


