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Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Jaarverslag 2016 

 
In 2016 werkten de Stedelijke Musea rond volgende items: 

 

- de realisatie van 9 tentoonstellingen ‘Aanwinsten uit de collectie’, ‘De Hattinga’s laten in hun kaarten 

kijken’, Katsunori Hamanishi en het exlibris’, ‘My place in today’s world’, ‘Marcel Maeyer’, ‘Alfons Proost’, 

‘Weinig om het lijf’, ‘Coup de Ville’ (co-productie met WARP vzw) en ‘Oorlogen en vredeswensen in de 

kleingrafiek’. 

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

maat van diverse doelgroepen 

 

 

1. Beschrijving van de werking in 2016 volgens de vier basisfuncties van een museum 
 

1.1. Verzamelen 
 

1.1.1. Cartografie 
 
Geen aankopen door de musea genoteerd in 2016. Cartografie behoort tot het verzameldomein van 
de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 
Voor de tentoonstelling ‘De Hattinga’s laten in hun kaarten kijken’ (31-01-2017 > 24-04-2017) werd 
een reeks bruiklenen (kaarten en 3D-objecten) afgesloten met het Zeeuws Archief, de gemeente 
Hulst en enkele privé-bruikleengevers, nazaten van het 18de eeuwse cartografengeslacht. 
 
 

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

- aquarel ‘Zittend naakt’ van Karel Aubroeck 
- schilderij ‘Oogsters’ van Robert Buyle 
- litho ‘Gezichten’ van René De Lannoy 
- tekening ‘Brugge’ van Jef De Pauw 
- schilderij ‘Compositie’ van Renaat Ivens 
- tekening ‘Oude vrouw’ van Lea Steppe 
- beeld ‘De wasvrouw’ van Robert Van de Velde 
- schilderij ‘Kerkje van Vlassenbroek’ van Jozef Van Hooste 
- schilderij ‘Havenarbeider’ van Tony Van Os 
- gouache ‘Ecce homo spermaliensis’ van Paul Snoek 
- Aquarel ‘Hommage aan Paul Snoek’ van Jef Snauwaert 

 
Totaal van uitgaven voor aankopen 2016: 4.400 EUR 
 
 
1.1.2.2. Schenkingen 
 
Het museum aanvaardde volgende schenkingen: 

- schilderij ‘De H. Nicolaas met drie kinderen in een tobbe’ van Andreas Bosteels 
- beeldhouwwerk voorstellend een priester die het ziekensacrament brengt, van August 

Nobels 
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- schilderij ‘Heidelandschap met herder’ van Hector Van Eyck. 
 
 
1.1.2.3. Bruiklenen 
 
Kunstenplatform WARP, Apostelstraat 20 – 9100 Sint-Niklaas organiseerde van 5 tot 26 juni de 
tentoonstelling ‘Les Marcels’ en kreeg hiervoor het drieluik ‘De kus’ van Marcel Maeyer in bruikleen. 
 
Voor het project ‘Coup de Ville 2016’ leende het museum aan WARP het schilderij ‘De paria’ van 
Eugène Laermans uit van 1 september tot 10 oktober 2016. 
 
Het schilderij ‘De paria’ van Eugène Laermans werd opnieuw uitgeleend, ditmaal aan het Museum 
voor Schone Kunsten te Gent voor de tentoonstelling ‘Verhaeren verbeeld’ (15 oktober 2016 - 15 
januari 2017). 
 
 

1.1.3. Collectie mens en lichaam 
 

Geen bewegingen op collectievlak in 2016. 
 
 

1.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum 
 
1.1.4.1. Schenkingen 
 
In het kader van de 21ste Internationale Exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2017 werden 
798 bladen kleingrafiek van 295 verschillende kunstenaars uit 43 landen ingezonden. Van elk stuk 
worden 2 exemplaren als schenking aanvaard.  
Verder werden 21 prenten geregistreerd: enkele nieuwjaarskaarten en een uitgebreide reeks 
exlibrissen van Mario De Filippis. 
 
 
1.1.4.2. Creaties voor het centrum: nieuwjaarskaart 2017 
 
De creatie van de nieuwjaarskaart 2017 werd? met de viering 800 jaar in gedachten? toegewezen 
aan de uit de deelgemeente Belsele afkomstige grafica Hedwige Delbaen (°1957). Haar werk 
getiteld ‘Stad in de toekomst’ is uitgebracht in een gemengde techniek en digitale beeldverwerking.  
 
 

1.1.5. Collectie brei-atelier 
 
1.1.5.1. Verwervingen 
 
Om beter te kunnen inspelen op vragen van studenten en modeontwerpers naar gebruik van de 
machines in het breiatelier werd een breimachine Steiger, type Vesta 130E aangekocht, voor een 
bedrag van 3.872 EUR. 
Vier rondbreimachines voor technisch textiel werden geschonken door de firma Verdonck-Windey. 
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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. 
 
A1062 Bobijnmolen voor fleskonen van het merk Grosser 
A1093 Kousenbreimachine merk Moncenicio 
A1177 Stoll vlakbreimachine ANVH 
 
 
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 2016 verder op punt gezet. De 
instroom werd licht verlaagd en de tijdsblokken productie beter op elkaar afgestemd en opgevolgd. 
 
Er werden in 2016 voor 10 verschillende studenten opdrachten uitgevoerd. 
De studenten zijn afkomstig uit 6 instituten: 

- LUCA-campus Sint-Lucas (Gent): 4 studenten 
- De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) (Gent): 2 studenten 
- Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) (Sint-Niklaas): 1 student 
- UGent textielontwikkeling: 1 student 
- Designschool Eindhoven: 1 student 
- Thomas Moore Instituut Mechelen: design: 1 student 

 
Er is voor 2 professionele ontwerpers gewerkt: een ontwerper die modeaccessoires ontwikkelt 
(sjaals) en een ontwerper die designlampen maakt. 
Daarnaast zijn 2 beginnende ontwerpers met hulp van het brei-atelier een collectie opgestart. 
 
 

1.1.6. Collectie Boudelo 
 
Deze collectie werd in 2016 niet aangevuld. 
 
 

1.1.7. Varia (volkskunde) 
 
Deze collectie werd in 2016 niet aangevuld. 
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1.2. Behouden en beheren 
 
 

1.2.1. Restauraties 
 
In september 2016 werd het 17de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouwbeeld van Lucas Faydherbe met 
gespecialiseerd transport overgebracht van de inkomhal van het huis Janssens (Zamanstraat) naar 
het open depot in het museum SteM Zwijgershoek, waar restaurateur Lode De Clercq de tweede fase 
van de restauratiebehandeling zal aanvatten. 
 
De firma Schleiper & Fils uit Antwerpen herstelde een vergulde ornamentlijst rond het portret van 
oud-burgemeester Frantz Van Dorpe, van de hand van Karel Mechiels.  
 
FL Restorations voerde een restauratiebehandeling uit op een rouwbord uit 1778 en op het schilderij 
‘Pastoor Braem op zijn sterfbed’ van August De Wilde. 
 
Papierrestaurateur Elke De Smet behandelde vijf historische foto’s, reinigde een prent van Henri 
Evenepoel en monteerde vijf prenten van de Japanse graficus Katsunori Hamanishi in zuurvrije 
passe-partouts. 
 
Het stadsbestuur sloot met de Universiteit Antwerpen een dienstverleningsovereenkomst af met het 
oog op de restauratie van het 18de-eeuws Reynaertscribaan, een houten schrijfkabinet met tinnen 
inlegwerk dat taferelen uit het Reynaertepos uitbeeldt. De faculteit Ontwerpwetenschappen – 
opleiding conservatie-restauratie startte in december 2016 met een technisch vooronderzoek. Na 
opmaak van een rapport hierover zal de restauratie in 2017 verder gezet worden. 
 
Een vrijwilliger werd ingezet om de collectie antieke wapens te reinigen en te conserveren. 
 
Voor de noodzakelijke werken voor conservering en restauratie van machines in het brei-atelier door 
eigen gespecialiseerd personeel en vrijwilligers werden de nodige onderdelen en producten 
aangekocht. 
  

Totale kost onderzoek, conservering en restauratie 2016: 9.281,38 EUR. 
 
 

1.2.2. Depotwerking 
 
De depotwerking spitste zich in 2016 vooral toe op 2 items: 
 

- De calamiteitenbeheersing tijdens en vooral na een overstroming van het depot op 30-05-
2016.  
Volgende aspecten kwamen aan bod: 
• Ontruimen van objecten uit de depots vanaf 13.30u  
• Registratie, fotografie en tijdelijke opslag van 46 objecten: schilderijen die vochtig 

geweest zijn. Evacuatie naar permanente presentatie (+- 60%RH); 1e controle; afdeppen 
met droge doeken + drogen rechtop. Instelling airco 15° RH 55% : 2e controle; 
platleggen op blokken  

• Advisering en logistieke ondersteuning (bouwdrogers,…) door medewerkers van 
provinciaal depotbeleid 

• Opmaak schaderapport, bestekken restauratie, afhandeling 
• Monitoring temperatuur en luchtvochtigheid op 8 punten in het depot tot 4 weken na de 

calamiteit 
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• Inplannen bouwkundige maatregelen om volgende rampen te voorkomen: dichting van 
goten en muren tegen inslagregen, afleiden van gotenstelsel 2e verdieping, installeren 
van loopbrug met ladders om goten veilig en vlot te kunen onderhouden 

• Communicatie met de pers 
 

- De depotwerking concentreerde zich in 2016 tevens op de opslag van de collectie 3D-
objecten van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas v.z.w (KOKW). De 
aanleiding voor deze verhuizing was de start van de buitenrestauratie van het beschermde 
monument huis Janssens, waar deze collectie voorheen was tentoongesteld en gestockeerd. 
Om dezelfde reden sloot het stadsbestuur een overeenkomst af met de K.O.K.W. inzake het 
beheer van deze verzameling. 
Volgende deelprojecten kregen in dit kader in 2016 uitvoering: 
• Logistieke, personele en materiële bijstand bij het leegmaken van het Huis Janssens 
• De creatie van een transitdepot op de eerste verdieping in het SteM 
• De creatie van een depot voor materialen uit steen in het Mercatormuseum 
• Een herinrichting van het publiek depot met een nieuw onderkomen voor ‘toonbare’ 

objecten uit deze collectie 
• Het reinigen, verpakken en stockeren van ca 5.000 objecten uit deze 3D-collectie 
• Transport heen en terug naar de  anoxiekamer in Ename van door houtworm aangetaste 

objecten (vooral meubilair en ambachtelijke objecten) 
• Determinering en conservering van de waardevolle wapencollectie 

 
Bij de provincie Oost-Vlaanderen werd voor een bedrag van 2.160,36 EUR verpakkings- en 
depotmateriaal aangekocht (formule groepsaankoop). De Erfgoedcel Waasland subsidieerde deze 
aankoop. Deze aankoop werd deels aangewend voor de zorg voor de collectie 3D-voorwerpen van 
de KOKW. 
 
Bij de firma Cami werd voor een bedrag van 602,48 EUR aan conserveringsmaterialen gekocht: 
museumkarton, zuurvrije tapes en papier en monteerstrips. Extra verpakkingsmateriaal (noppenfolie) 
werd aangekocht bij de firma Manutan (181,50 EUR). 
Alle verwervingen van het Internationaal Exlibriscentrum werden gemonteerd in zuurvrije kleine 
mappen en geklasseerd in de collectie. 
Totale investering in depotmaterialen 2016: 2.944,34 EUR. 
 
Het breidepot op de eerste verdieping werd verder opgeruimd en gereorganiseerd met de 
gewaardeerde medewerking van drie vrijwilligers. Veel tijd werd geïnvesteerd in het sorteren, 
verwerken en stapelen van grondstoffen en het demonteren van machines (met recuperatie van 
bruikbare onderdelen en afvoer van restmateriaal als oud ijzer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2016 
 

7 

 

1.3. Wetenschappelijk onderzoek 
 

1.3.1. Registratie - digitalisering 
 
Er werden in 2016 vooral nieuwe records ingevoerd in functie van de registratie van 3D-objecten die 
het voorwerp vormen van de beheersovereenkomst met de KOKW. 
De firma Het Wonderhuys uit sint-Niklaas nam hoge resolutie foto-opnames van 3 schilderijen van 
Marcel Maeyer voor een bedrag van 229,90 EUR. 
 
 

1.3.2. Bibliotheek/documentatiecentrum 
 
Om bij kunstaankopen te kunnen vertrouwen op een correcte prijsevaluatie werd 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 Plint (poëzie en beeldende kunst), De Vuyst (catalogi kunstveilingen) Textiel 
Plus (collectie brei-atelier), (Stichting) Museumpeil (algemeen museumvakblad) en Vereniging 
Leraars Aardrijkskunde (collectie cartografie) werden verder gezet. 
 
Tien 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 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 
- 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  
 
 
Het documentatiecentrum werd in 2016 door 14 onderzoekers geconsulteerd.  
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1.3.3. Museumpublicaties 

 
1.3.4.1. Aanwinsten uit de collecties 
wandelcatalogus bij de tentoonstelling: oplage 500 ex. 

 
 
 
1.3.4.2. De Hattinga’s laten in hun kaarten kijken 
bezoekersgids bij de tentoonstelling: oplage 1.250 ex. 
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1.3.4.3. Katsunori Hamanishi en het exlibris 
Wandelcatalogus bij de tentoonstelling: oplage 750 ex. 
 

 
 
 
1..3.4.4. Erfgoeddag Rituelen 
Gelegenheidcatalogus eendagsexpo in de Salons oplage 400 ex 
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1.3.4.5. Marcel Maeyer 
Catalogus ‘Gesprekken met Marcel Maeyer’ (CC Sint-Niklaas oktober 2000) verkocht bij de 
tentoonstelling oplage 150 ex. 
 

 
 
1.3.4.6. Oorlogen en vredeswensen in de kleingrafiek  
Wandelcatalogus bij de gelijknamige tentoonstelling: oplage 250 ex. 
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1.4. Publiekswerking 
 

1.4.1. Algemene bezoekcijfers Stedelijke Musea 2016 
 

Stedelijke Musea Sint-Niklaas 

Bezoekcijfer 2016 

2016 de Salons  Mercatormuseum  
SteM 

Zwijgershoek  
Totaal 

individuele bezoekers 4.861 3.802 9.795 18.458 

groepen / scholen 1.509 1.573 4.718 7.800 

tussentotaal 6.370 5.375 14.513 26.258 

Huis van de Sint (kassablad) 37.047 / / / 

Totaal 6.370 5.375 14.513 26.258 

2015 4.794 3.751 11.625 20.170 

verschil 2015 2016 1.576 1.624 2.888 6.088 

verschil 2015 2016 % 32% 43% 25% 30% 

2014 4.376 2.869 9.634 16.879 

2013 4.260 3.877 9.821 17.958 

2012: 18.382 
2011: 22.643 
2010: 21.912 
2009: 21.548 
2008: 18.703 
 
 
 
Enkele krachtlijnen: 
Het bezoekersaantal 2016 is met 26.258 bezoekers het hoogste gerealiseerde aantal over een 
periode van 9 jaar. Op middellange termijn schommelt het bezoekcijfer tussen 17.000 en 22.000 
bezoekers. Het is een toename van 30% tegenover het bezoekersaantal 2015. 
In een benchmark met de andere regionaal erkende musea (Cijferboek Cultureel Erfgoed 2014, n= 23 
musea) ligt het gemiddeld aantal bezoekers op 27.947 bezoekers (daar zitten wij net iets onder) en 
een mediaan van 17.918 bezoekers; daar zitten wij fors boven. 
(De 37.047 bezoekers aan het Huis van de Sint 12-11 > 06-12-2016 werden vermeld maar niet in het 
totale bezoekcijfer van de musea opgenomen. Er zijn evenwel argumenten om dit wel te doen, al 
was het maar dat alle bezoekers konden genieten van een speciaal voor de gelegenheid gemaakte 
tijdelijke tentoonsteling ‘de Sint in het exlibris’ en van de vaste collectie in enkele zalen. Het totale 
bezoekcijfer zou dan 63.305 bedragen). 
 
Aan de basis van dit succes liggen volgende factoren: 

- Een consolidatie van het groeps- en schoolbezoek. Maar het relatieve aandeel van 
individuele bezoekers stijgt tot 70%, waar de verhouding voorgaande jaren op gemiddeld 
60% individueel bezoek en 40% groeps- en schoolbezoek lag. 

- Enkele succesvolle eigen tentoonstellingsproducties ‘Marcel Maeyer’, ‘Weinig om het lijf’, etc, 
maar vooral het cumulatieve aantal bezoekers op de 10 (!) producties. 

- Het succes van het project Coup de Ville (Warp) dat meer dan 3.000 extra bezoekers naar het 
Mercatormuseum en de Tentoonstellingszaal gebracht heeft. 
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- Het positieve effect van zondagmorgen gratis toegang tussen 11.00 en 13.00 uur voor alle 
musea. 

- Het groeiend aantal receptieve evenementen in de museumomgeving: Passages CC (399 
deelnemers), Muziek in het Museum SAMWD (1.000 deelnemers) en de nieuweling Terrazza 
(757 deelnemers). 

- Het succes van stadsbrede of landelijke (erfgoed)evenementen: Erfgoeddag (420 bezoekers), 
Terrasjesdagen stadskern (594 bezoekers), Open Monumentendag (492 bezoekers). 

 
De Salons stijgen 32% in bezoekersaantal tot 6.370 bezoekers: de tweede editie van de ‘Salons in 
jonge handen’ bleek andermaal succesvol en klokte af op 492 bezoekers; een drietal langer lopende 
tentoonstellingen bracht nieuwe bezoekers in het museum binnen. 
 
In het Mercatormuseum noteerden wij de grootste stijging van aantal bezoekers met 43% naar een 
mooie 5.375 bezoekers. Hier zit nog veel meer potentieel in. Vooral de drie geprogrammeerde 
tentoonstellingen ‘De Hattinga’s laten in hun kaarten kijken’, ‘My place in today’s world’ en ‘Coup de 
Ville’ waren in 2016 (naast de topstukken in de vaste collectie) de voornaamste aantrekkingspunten. 
 
De laagste stijging (toch 25%) noteerden wij in het SteM, dat evenwel een recordaantal van bijna 
15.000 bezoekers neerzette. De grote publieksparticipatie bij evenementen, de vriendenkring, 
lezingen, rondleidingen etc, waren allemaal kleine en grote bouwstenen om tot dit mooie cijfer te 
komen. 
 
Alle museummedewerkers leverden een enorme inspanning om dit resultaat neer te leggen. 
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1.4.2. Publieksgerichte activiteiten 2016 

 
Datum Wat Waar Aantal personen 

24/01/2016 Opening TT Aanwinsten uit de collectie de Salons 40

28/01/2016 Opdonder4 Elise De Vliegher SteM 60

31/01/2016 Opening TT De Hattinga's laten in hun kaarten kijken Mercatormuseum 80

9/02/2016 Krokuskriebels: van beentjes, botten en fossielen SteM 95

10/02/2016 Krokuskriebels: van beentjes, botten en fossielen SteM 66

11/02/2016 Krokuskriebels: van beentjes, botten en fossielen SteM 89

14/02/2016 Passages (organisatie CC) SteM 399

14/02/2016 Opening TT Katsunori Hamanishi en het exlibris SteM 33

21/02/2016 Museumrondleiding De Hattinga's Mercatormuseum 34

21/02/2016 Aperitieflezing Daniël Ost SteM 120

25/02/2016 Opdonder4: Eva Massa SteM 52

8/03/2016 Mercatorlezing: Abraham Ortelius inspireert Mercatormuseum 29

15/03/2016 Mercatorlezing: Nen vaert door het Waesland naar zee Mercatormuseum 78

24/03/2016 Opdonder4: dialecten in het museum SteM 60

26/03/2016 Ruildag Graphia SteM 40

12/04/2016 Mercatorlezing: workshop project Nostalgeo Mercatormuseum 19

19/04/2016 Mercatorlezing: De Hattinga's Mercatormuseum 35

23/04/2016 Museumnacht de Salons 151

24/04/2016 Erfgoeddag: thema rituelen de Salons 420

28/04/2016 Opdonder4: poëzie SteM 80

30/04 - 01/05/2016 Salons in jonge handen: Koninklijk Atheneum de Salons 96

07/05 - 08/05/2016 Salons in jonge handen: TBI de Salons 133

14/05 - 15/05/2016 Salons in jonge handen: Vrije Ateliers de Salons 86

21/05 - 22/05/2016 Salons in jonge handen: SASK de Salons 177

14/05/2016 Muziek in het museum SteM 1000

15/05/2016 Opening TT Marcel Maeyer SteM 212

26/05/2016 Opdonder4: theater Irina SteM 100

29/05/2016 Museumrondleiding Marcel Maeyer SteM 31

5/06/2016 Aperitieflezing Stef Van Bellingen de Salons 58

12/06/2016 Opening TT Weinig om het lijf SteM 135

12/06/2016 Dag van den Brei SteM 149

26/06/2016 Museumrondleiding Katsunori Hamanishi SteM 17

26/06/2016 Terrasjesdag de Salons 103

26/06/2016 Terrasjesdag Mercatormuseum 114

26/06/2016 Terrasjesdag SteM 377

7/07/2016 Workshop lingerie styling nights SteM 7

24/07/2016 Museumrondleiding Marcel Maeyer + viering 96ste verjaardagSteM 53

4/08/2016 Workshop lingerie styling nights SteM 25

9/08/2016 Lunchrondleiding 'weinig om het lijf' SteM 5

25/08/2016 Workshop lingerie styling nights SteM 20

28/08/2016 Museumrondleiding 'weinig om het lijf' SteM 25

03/09 - 04/09/2016 Terrazza de Salons 757

6/09/2016 Lunchrondleiding 'weinig om het lijf' SteM 6

8/09/2016 Infoavond 'lingerie en borstkanker' SteM 9 (?)

11/09/2016 Open Monumenten Dag de Salons 462

15/09/2016 Modeshow SteM 76

18/09/2016 Opening TT Oorlogsexlibris SteM 44

22/09/2016 Opdonder4 SteM 60

2/10/2016 Opendepotdag SteM 295 (dagtotaal Coup de Ville)

13/10/2016 Ladiesnight SteM 25

20/10/2016 Lezing Alchemie SteM 19

27/10/2016 Opdonder4 SteM 50

28/10/2016 Halloweenwandeling SteM 42

28/10/2016 Halloweenwandeling Mercatormuseum 50

28/10/2016 Halloweenwandeling de Salons 50

1/11/2016 Opening TT Lucasgezellen SteM 250

10/11/2016 Filmvoorstelling The Salient SteM 26

13/11/2016 Museumrondleiding santé-beauté SteM 12

24/11/2016 Opdonder4 SteM 83

27/11/2016 Buren op bezoek SteM 56

8/12/2016 One two tea voor mensen met mentale beperking SteM 34

11/12/2016 Kunst- en antiekschatting SteM 99

24/01/2016 > 13/03/2016TT Aanwinsten uit de collectie de Salons 678

31/01/2016 > 24/04/2016TT De Hattinga's laten in hun kaarten kijken Mercatormuseum 1146

14/02/2016 > 14/08/2016TT Katsunori Hamanishi en het exlibris - Japanse kunstSteM Gaudaenzaal 412

01/05/2016 > 29/05/2016TT My place in today's world Mercatormuseum 302

15/05/2016 > 14/08/2016TT Marcel Maeyer SteM TTZ 3203

05/06/2016 > 09/10/2016Alfons Proost de Salons 2311

12/06/2016 > 18/09/2016TT Weinig om het lijf SteM PEZ 3237

09/09/2016 > 09/10/2016TT Coup De Ville SteM + Mercatormuseum 2950

18/09/2016 > 

11/12/2016
TT Oorlogen en vredeswensen in de kleingrafiek SteM Gaudaenzaal 152

Eendagsactiviteiten voor individuele bezoekers Totaal gemiddelde/activiteit

evenementen #17 4616 271

lezingen #7 247 35

Opdonder4 #8 545 68

museumrondleidingen #14 415 29

workshops #6 302 50

Totaal # 6125 453
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Hier noteren wij dat lezingen qua belangstelling iets dalen (gemiddeld 35 deelnemers tegenover 50 
in 2015), dat het succes van de vriendenvereniging Opdonder4 blijft aanhouden (545 deelnemers; 
gemiddeld 68 per activiteit in 2016; 490 en gemiddeld 61 per activiteit in 2015), dat de open 
rondleidingen met gids fel gesmaakt werden (415 deelnemers in totaal tegenover 129 in 2015) en 
tenslotte dat workshops (Krokuskriebels paleontologie en alle workshops rond ‘Weinig om het lijf’ – 
lingerie) bijzonder succesvol waren met een totaal van 302 deelnemers (gemiddeld 50 per 
workshop).  
 
 
 

1.4.3. ‘Weinig om het lijf’ 2016 als grootste en meest participatieve publieksproject 
 

 
 
Tijdens de zomermaanden, van 12-06 tot en met 18-09-2016, werden bezoekers helemaal 
ondergedompeld in de wereld van de lingerie tijdens de tentoonstelling ‘Weinig om het lijf – 
geschiedenis van de lingerie (1890 tot vandaag)’ in het SteM in Sint-Niklaas. 
Heel wat originele modellen afkomstig uit de privé-collectie van Armand Miclotte toonden in deze 
fijne tentoonstelling de interessante geschiedenis en evolutie van de corsetterie-lingerie van de 
voorbije eeuw. Tal van beha’s zijn door Armands handen gegaan toen hij ruim veertig jaar werkte in 
de lingerie-industrie in Oudenaarde. Gefascineerd door dit stukje ondergoed, werd hij een verwoed 
verzamelaar. Het resultaat van deze verzamelzucht prijkte tijdelijk in ons museum. 
 
Aan de tentoonstelling waren heel wat gesmaakte publieksactiviteiten verbonden: 

• Workshop lingerie styling nights 
De workshop werd drie maal gebracht op donderdagen 07-07, 04-08 en 25-08 telkens 
om 20.00 uur, dit in samenwerking met Lingerie Femina: modetips, kleuren, de juiste 
maatvoering,… in totaal 52 deelnemers combineerden deze workshop met een 
rondleiding in de tentoonstelling. 

• De museumrondleiding ‘Weinig om het lijf’ op zondag 28-08 entertainde 25 bezoekers in 
de expo. 

• Een Info-avond met Lucrèce Potiau op donderdag 08-09 informeerde 9 deelnemers over 
de gevolgen van borstkanker en het antwoord erop van de hedendaagse corsetterie. 

• Modeshow Lingerie Femina donderdag 15-09 
Lingerie Femina organiseerde een wervelende modeshow als slotevent van de 
tentoonstelling ‘Weinig om het lijf’. Op de catwalk in het breimuseum showden de 
modellen, allen kandidaten Miss Waasland, de laatste trends binnen de lingerie. Bijna 80 
belangstellenden ontdekten de nieuwste merken, kleuren en stijlen voor het seizoen 
2016-2017.  
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1.4.4. ‘Marcel Maeyer’ 2016 als meest prestigieuze tentoonstelling 

 

 
 
EEN 96-JARIG SCHILDERWONDER: MUSEA EN CC BRENGEN HULDE AAN MARCEL MAEYER Het is maar weinigen 
gegeven: 96 jaar worden. Nog dunner bezaaid echter, zijn de 96-jarige actieve kunstschilders. Marcel 
Maeyer is wat dat betreft ongetwijfeld een unicum: nog dagelijks produceert hij nieuw werk op hoog 
niveau. Daarom brachten de Stedelijke Musea Sint-Niklaas en het Cultuurcentrum een grootse expo, 
volledig gewijd aan de gevierde kunstenaar. Bijzonder is dat er, naast een aantal van zijn meest 
iconische werken, ook nieuw en nooit eerder getoond werk te zien was. 
De grote Tentoonstellingszaal op de Sint-Niklase Zwijgershoek vulde zich met meer dan 100 
indrukwekkende – in aanzicht en in omvang - werken van Marcel Maeyer. Een waar huzarenstuk 
voor gastcurator, Robert De keersmaecker. De expo lokte meer dan 3.200 bezoekers afkomstig uit 
heel Vlaanderen. 
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1.4.5. Tentoonstelling'Oorlogen en vredeswensen in de kleingrafiek’ als meest beklijvende en 

verrassende project 
 

 
 
De tentoonstelling was het resultaat van een exploratie in de collecties van het Internationaal 
Exlibriscentrum. Het werd een boeiende zoektocht naar de thema’s ‘oorlog’ en het direct daaruit 
volgende ‘vredesverlangen’.Niet alleen exlibrissen maar ook andere soorten kleingrafiek zoals 
illustraties en nieuwjaarswensen kwamen aan bod. De afbeelding in zijn volledige context vertelt 
vaak een pakkend achtergrondverhaal. De kleine prenten gaven doordringende inzichten in de 
tijdsgeest. Het zijn stuk voor stuk prangende getuigenissen uit oorlogen en conflictsituaties van de 
voorbije twintigste eeuw, waarvan de invloeden nog tot op vandaag in onze maatschappij 
doorsijpelen. De tentoonstelling omvatte maar liefst 203 stukken kleingrafiek en was ingedeeld in 
volgende thema’s: 
• Eerste Wereldoorlog 
• Tweede Wereldoorlog 
• Algemene oorlogssymboliek 
• Andere conflicten 
• Vrede 
Tenslotte illustreerden enkele 3D-objecten uit de collectie KOKW op passende wijze de getoonde 
grafiekverzameling. Jammer dat, ondanks de ruime reclame in het landelijke Aeolusnetwerk, slechts 
152 cultuurliefhebbers de weg naar deze goed uitgewerkte tentoonstelling gevonden hebben. 
Vermoedelijk toe te schrijven aan een sluipende ’14-18-moeheid’ bij het publiek. 
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1.4.6. Tentoonstelling ‘De Hattinga’s laten in hun kaarten kijken’: de best gedocumenteerde 

 

 
 
De familie Hattinga neemt in de geschiedenis van de Nederlandse cartografie een eigen plaats in. 
De Hattinga’s hebben een groot aantal voortreffelijke kaarten vervaardigd, verenigd in atlassen, die 
een betrouwbaar uitgangspunt vormen voor de kennis van het landschap in Zeeuws- en Noord-
Vlaanderen in de 18de eeuw. Door hun detaillering zijn het de voorlopers van de moderne 
topografische kaarten. Kom kennismaken met de veelzijdige Willem Tiberius Hattinga en zijn zonen 
Anthony en David Willem Coutry en hun cartografische nalatenschap. I.s.m. de Oudheidkundige 
Kring ‘De Vier ambachten’ en de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. De expo 
liep in het Mercatormuseum van 31-01 tot 24-04-2016 en lokte meer dan 1.100 bezoekers. In 
functie van deze tentoonstelling werden enkele internationale bruiklenen afgesloten. Tijdens de 
opening waren de nazaten van het Nederlandse cartografengeslacht prominent aanwezig.  
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1.4.7. Aanbod voor groepen en scholen 

 
1.4.7.1. Overzicht educatief aanbod 2016: 
 
Het nieuw uitgewerkte (digitale) aanbod en de werkbladen die in een nieuw jasje gestoken werden 
in 2015, zijn in 2016 voluit gegaan! 
 
Ook de contacten met de scholen begonnen intensiever te verlopen. Voortvloeiend uit het project 
‘Salons in jonge handen’ ontstond er een nauwe samenwerking met Technisch Instituut Berkenboom 
onder de vorm van een tentoonstelling in de Piet Elshoutzaal. 
Twaalf afstuderende leerlingen uit de richting ‘architecturale vorming’ stelden hun afstudeerproject 
voor in de periode van 19 mei tot en met 2 juni 2016. Het project kreeg vorm onder de naam 
‘Museeja’ en had als thema de herinrichting van de Zwijgershoeksite. Dit was voor alle partijen een 
zeer boeiende samenwerking met als resultaat dat zij ook met andere richtingen in de toekomst 
wensen ten toon te stellen bij ons. 
 
Daar waar de lessen ‘paleolab’ (paleontologie voor het basisonderwijs) en ‘schelpjes, botjes en 
fossielen’ (archeologie voor kleuters) nog in een experimentele fase zaten, werden deze ook in 2016 
operationeel en zitten deze lessen ook vervat in ons vast aanbod. 
 
Daarnaast vonden meerdere studenten de weg naar onze musea: 

• Met een studente kleuteronderwijs werd gezamenlijk een proefles ‘brei-atelier voor kleuters’ 
uitgewerkt. Door het enthousiasme van onze breitechnieker, de leerkracht en de kleuters 
werd deze les verder uitgewerkt en zal deze opgenomen worden in het vast educatief 
aanbod vanaf schooljaar 2017-2018. 

• Een studente pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent, legde een masterproef af in 
het Mercatormuseum met als studiegebied ‘De effectiviteit van het gebruik van QR-codes op 
informatieborden tijdens het museumbezoek’. 

• Twee studentes van Hogeschool Odissee kwamen de eerste voorbereidingen treffen tot het 
uitwerken van een stageles voor kinderen met Autismespectrumstoornis (de proefles zal 
gegeven worden in 2017). 
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1.4.7.2. Rondleidingen 2016 naar onderwerp 
 

Stedelijke Musea Sint-Niklaas

Rondleidingen 2016

Naam school groep

Archeologie-atelier 9 0

De kijkkast 16 0

de Salons, een kleine parel 0 1

De wereld in kaart 10 0

De wereld van Mercator 1 23

Een dienstmeisje vertelt 0 3

Goedgemutst 10 0

Hattinga 0 5

Kinderen aan het werk 10 0

Kunstenaarsatelier 18 0

Linosnede 7 0

Mercator & zijn tijd 22 0

Moderne cartografie 5 0

Munten schrijven geschiedenis 3 0

Museum in schuifjes 1 0

One-two-tea 0 1

Oorlog en vredeswensen 1 0

Plastiekgravure 10 0

Rechts-averechts 0 15

Rituelen 3 0

Rondleiding op maat 2 13

Salon Nelly 0 2

Santé-beauté 23 13

Schelpjes, botjes en fossielen 2 0

Sinterklaasworkshop 63 0

Speelvogels 0 1

Spiegeltje, spiegeltje 12 0

Textielwandeling 0 1

Tricot Lily 0 1

Typisch Waas 2 6

Verlichtingsles 9 0

Weinig om het lijf 2 4

241 89 330  
 
Ter vergelijking 2015:  
Scholen: 275 klassen;  
Verenigingen: 97 groepen 
Totaal  372 rondleidingen 
 
Ter vergelijking 2014:  
Scholen: 187 klassen;  
Verenigingen: 58 groepen 
Totaal  245 rondleidingen 
 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2016 
 

20 

 

Wat betreft het scholenaanbod blijft het Mercatormuseum goed in beeld. In het SteM volgen 
leerlingen vooral een rondleiding over schoonheid en lichaamsverzorging (Santé Beauté) en over de 
industrialisatie. Als try out tijdens de Krokuskriebels waren de ateliers over paleontologie en 
archeologie (voor kleuters) een bijzonder groot succes met als gevolg dat ze ook in het vast 
onderwijsaanbod werden opgenomen.  Een topper zijn de 63 Sinterklaasateliers (aanbod volledig 
uitverkocht) die op de site SteM worden georganiseerd en toegespitst zijn op creativiteit gericht op 
de 3e kleuterklas en de 1e graad van het basisonderwijs. Daarmee sluiten de musea zich zeer nauw 
aan bij het immaterieel erfgoed van het stadsbrede sintgebeuren. Het overige aanbod naar scholen 
zit wat verspreid. 
Groepen zijn vooral geïnteresseerd in het Mercatormuseum. In het SteM blijven rondleidingen over 
lichaamsverzorging en in het brei-atelier populair. Meer en meer wordt er ook op maat gewerkt. 
Rondleidingen bij tijdelijke expo’s blijven een uitdaging voor de toekomst, zowel voor scholen als 
groepen. We slagen er vooralsnog niet in dit te vertalen naar deze doelgroepen (des te meer naar 
individuele bezoekers via open rondleidingen, lezingen en workshops).  
 
 
1.4.7.3. Aantal gidsbeurten per maand 
 

# gidsbeurten per maand 2016

Januari 30

Februari 20

Maart 41

April 34

Mei 41

Juni 15

Juli 13

Augustus 3

September 26

Oktober 28

November 55

December 24

TOTAAL 330  
 
De meest arbeidsintensieve maanden blijven in het voorjaar maart, april, mei en in het najaar ligt 
het zwaartepunt in oktober en november. 
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2. Infrastructuur 

 
2.1. Gebouwenonderhoud 

 
De gebouwenverantwoordelijken loggen in op het systeem Facilsyn en kunnen zo de aangeboden 
oplossingen opvolgen. 
In totaal werden er in 2016 in totaal 93 meldingen gemaakt.  
Voor het SteM werden er 71 meldingen gelogd; 15 meldingen gingen over de Salons; 7 meldingen 
gingen over het Huis Janssens en het Mercatormuseum. 
Vooral over dakwerken (18 meldingen) , elektriciteit- elektronica (10 meldingen), HVAC (verwarming, 
ventilatie, airco) (13 meldingen)  en sanitair (10 meldingen) werd een interventie van de dienst 
gebouwen gevraagd. 
In 2016 werd het onderhoudscontract HVAC voor de museumsite Zwijgershoek met de firma Cofely 
Services verdergezet. Om de twee maanden wordt met de gebouwenverantwoordelijken, de 
verantwoordelijken van het Techniekhuis en van Cofely Services overleg gepleegd. 
 
 

2.2. Museumpresentatie Mercatormuseum: project meertaligheid en inclusie 
 
In het oorspronkelijk concept van het vernieuwde Mercatormuseum in 2012-2013 werd een 
vertaling van de multimedia in het Frans en het Engels niet ingecalculeerd. Op herhaalde vraag van 
buitenlandse bezoekers werd dit project opgenomen in het beleidsplan 2014-2019 en concreet 
ingepland in het actieplan 2016 van de stedelijke musea. In samenwerking met de cluster welzijn, 
afdeling mens en samenleving, wordt ook Nederlandse ondertiteling voorzien voor doven en 
slechthorenden.  
Naast het ondertitelen van de films dient ook geïnvesteerd te worden in de vervanging van de 5 jaar 
oude blu ray spelers om de taalkeuzes van de bezoekers mogelijk te maken. Aan het college van 
burgemeester en schepenen werd voorgesteld om opnieuw samen te werken met de firma Maverick 
ICS bvba uit Tienen. Voor de ondertiteling in drie talen en de aankoop van nieuwe hardware heeft 
Maverick ICS bvba een offerte ingediend van 10.154,69 EUR, die werd toegewezen.  
Er werd geopteerd voor ondertiteling van de films ‘Aardglobe’, ‘Koers volgen’, ‘Europakaart 
(levensverhaal van Mercator)’, de 4 ESA-films, de film over de technische evolutie van de 
terreinopmeting en de kaartproductie (in samenwerking met het NGI) en de 5 filmsequenties met Jill 
Peeters. 
De bezoeker maakt zijn taalkeuze door te drukken op een duidelijk zichtbare keuzeknop bij de 
schermen, zodat er telkens slechts in 1 taal ondertiteld wordt. 
De vertalingen werden uitgevoerd door de firma Home Office, de transscripties door medewerkers 
van de museumstaf. Het project wordt opgeleverd in mei 2017.  
 
 
Management 
 

2.3. Communicatie 
 
De museumdatabase werd verder geüpdatet en aangevuld: de databank werd in de loop van 2016 
uitgebreid van 876 records naar 971 records. Deze databank blijft een belangrijk instrument waarbij 
kan gesegmenteerd worden voor activiteiten beeldende kunsten, erfgoed en cartografie en waarmee 
voor elke activiteit direct mail en e-mailcampagnes kunnen worden georganiseerd. 
 
De algemene communicatie van het voor- en najaarsprogramma werd opnieuw uitgevoerd door de 
verspreiding van een uitgebreide brochure met beschrijving van het programma-aanbod. Dezelfde 
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brochure wordt zeer breed verspreid over de museumlocaties en het foldernetwerk van de stad. De 
brochures worden tevens digitaal verspreid via e-mail, op de museumwebsite en de sociale media. 
 
De communicatie situeerde zich vooral rond de opeenvolgende tentoonstellingen: Voor de meeste 
projecten werden flyers, folders, banners, affiches en uitnodigingskaarten aangemaakt en verspreid. 
De vormgeving van de communicatie voor al deze projecten werd uitgevoerd met de 
sjabloonsoftware ter beschikking gesteld via de dienst communicatie. Daarbij wordt de herkenbare 
huisstijl van de stad consequent naar alle communicatiedragers doorgetrokken.   
 
De folders van de expo’s ‘Hattinga’, ‘Weinig om het lijf  en ‘Oorlogen en vredeswensen in de 
kleingrafiek’’ werden telkens 1 tot 2 maanden lang op 110 locaties in het culturele Aeolusnetwerk 
aangeboden. 
Voor de tentoonstelling ‘Weinig om het lijf’ werden in juli en augustus 5 stadsbussen van De Lijn 
voorzien van busbanners, een actie die deze expo heel zichtbaar maakte in de stad. 
Bij de firma Digital Design werden voor 3 tentoonstellingen gevelbanners van 6 m x 4m 
aangemaakt. 
 
Voor het overige lag de nadruk vooral op web-communicatie (website, berichtgeving via E-mail) en 
de sociale media. 
 
Voor de vriendenvereniging Opdonder4 werd 8 keer een campagne via e-mail en direct mail 
georganiseerd om de belangstellenden uit te nodigen. 
 
De reeks catalogi en kaarten in de museumshop van het Mercatormuseum werd uitgebreid met 
toeristische souvenirs met link naar cartografie. De shop verkoopt voortaan koelkastmagneten, 
schriften,- brillendoekjes , notablokken en make-up spiegels. 
Naar aanleiding van de expo Alfons Proost werden in de museumshop van de Salons enkele 
kwaliteitsvolle reproducties aan de man gebracht. 
 
 

2.4. Personeel 
 
In het museumteam werd een nieuwe conciërge aangeduid; de procedure voor hulpconciërge / 
sleutelbewaarder wordt voorbereid voor aanwerving in het voorjaar 2017. Reeds in 2016 werd een 
grote aanwervingsprocedure voor onthaalmedewerkers voorbereid (vervangingen pensioen, 
opnames in vast dienstverband).  
Na jaren aandringen bij het stadsbestuur kwam een grafische vormgever (1/2 FTE) het team 
versterken. 
Twee nieuwe onthaalmedewerkers werden in dienst genomen (vervangingen van pensioneringen). 
De andere museumfuncties (bestaffing, onthaal en techniek) bleven met dezelfde gemotiveerde 
werkkrachten ingevuld.  
Het aantal vrijwilligers actief in het museum werd in de loop van 2016 gevoelig verjongd en 
uitgebreid. 
Op vandaag werken er 12 vrijwilligers voor het museum. 
Tien mensen zijn actief in het brei-atelier en werken rond volgende pakketten:  

• Herstellen machines 
• Archief/workshops 
• Behandeling garens 
• Algemene ondersteuning archivering 
• Archivering/sorteren 
• Herstellen huishoudbreimachines /workshops 
• Archivering 
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• Ondersteuning programmering breimachines 
 
Twee vrijwilligers zijn actief binnen het algemene collectiebeheer onder meer bij de ondersteuning 
van registratie en behoud en beheer en bij de metaalrestauratie. 
 
 

2.5. Algemeen beleid 
 
Met de museumpartners werden opperbeste relaties onderhouden. 
De KOKW vond een goede oplossing voor hun erfgoed met de beheersovereenkomst die werd 
afgesloten voor de collectie 3D-objecten. 
Graphia hield altijd zijn bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ruildag in de lokalen van het SteM, 
en hun leden waren massaal aanwezig op de openingsplechtigheden van grafiek- en 
exlibristentoonstellingen. 
Samen met Erfpunt werden nieuwe ateliers over paleontologie en archeologie voor de allerjongsten 
gelanceerd. Het samenwerkingsproject ‘Maand van de Archeologie’ over het thema Rituelen sprak 
een geboeid publiek aan. 
Na het terugtrekken van de vertegenwoordigers van het stadsbestuur uit de vzw Breimuseum werd 
een nieuwe consensus tot samenwerking onderhandeld en gevonden. 
Met WARP werden enkele bruiklenen afgesloten en werd er intensief samengewerkt rond het project 
Coup de Ville 2016. 
Het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen vond in de musea opnieuw een loyale partner voor de 
exploitatie van het Huis van de Sint. 
Met het Pijp- en Tabaksmuseum worden nieuwe relaties aangeknoopt na het spijtige overlijden van 
oprichter en bezieler Richard Thiron. 
De Vereniging Leraars Aardrijkskunde vergaderde naar aloude traditie in het Mercatormuseum en 
brengt graag het educatief aanbod bij hun leden in de kijker. 
 
 
De museumcommissie vergaderde respectievelijk op 7 maart en 10 oktober 2016.  
De commissie betreurde het overlijden ondervoorzitter Richard Thiron, bezieler van het Pijp- en 
Tabaksmuseum.  
In voorbereiding van het beleidsplan 2019-2023 werd binnen de commissie een werkgroep 
Museumbeleid opgericht. Deze werkgroep kwam tweemaal bijeen. Het verslag van deze denktank 
werd aan de voltallige commissie voorgelegd. 
 
Volgende agendapunten werden in 2016 besproken: 

• jaarverslag 2015 
• planning projecten 2016: tentoonstellingen (o.m. Salons in jonge handen), eerste 

evaluatie gratis op zondag 11.00-13.00 uur 
• collectiebeleid: restauratie en verwervingen stand van zaken 
• 800 jaar Sint-Niklaas: vervolg ideeënronde SteM - toelichting bij geplande 

tentoonstelling KOKW - musea - stadsarchief 
• museumbeleid: toekomstperspectieven naar aanleiding van de aanbevelingen van de 

provinciale adviesraad (vervolg) 
• antwoord stadsbestuur op brief Museumcommissie over nieuwe organogram museum 
• Evaluatie tentoonstellingsbeleid 2016 
• 2017: 800 jaar Sint-Niklaas: expo’s ‘Zijde gij ook van Sinnekloas?’ en ’80 topstukken’: 

stand van zaken (conceptnota als bijlage) 
• Overeenkomst met KOKW over 3D-voorwerpen 
• Vzw Breimuseum: toekomst en samenstelling bestuur 
• Archeologische Dienst Waasland werd Erfpunt. Onroerend erfgoed Waasland. 
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• Brief met advies provinciebestuur n.a.v. toekenning werkingssubsidie  
• Brief Agentschap Kunsten en Erfgoed n.a.v. handhaven kwaliteitslabel  
• Verslag werkgroep beleid dd 29-06 en 05-09 
• Beleidsplan 2020-2025: beleidsplanningsproces: voorstel werkwijze en timing 

 
 
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 2016 deel aan studiedagen of volgden een specifieke opleiding. 
 
 

3. Wijzigingen tegenover Beleidsplan 2014-2019 en Actieplan 2016 
 
Alle strategische en operationele doelstellingen, zoals opgenomen in het Beleidsplan 2014-2019 en 
verfijnd in het Actieplan 2016, werden uitgevoerd, behalve: 
 
OD 1.1 collectieregistratie geschiedenis textiel- en breinijverheid: doorkruist door de ontwikkeling 
plannen en voorbereiding 800 jaar Sint-Niklaas.  
 
OD 1.5 vernieuwen basisverlichting Salons: niet uitgevoerd wegens geen financiële middelen ter 
beschikking 
 
OD 2.3. de on line nieuwsbrief van de musea werd ook in 2016 nog niet gerealiseerd, wegens 
onvoldoende invulling van het functieprofiel communicatiemedewerker; er werd wel veel meer en 
beter gestructureerd gecommuniceerd via e-mail over de verschillende activiteiten. 
 
Tenslotte werden wel enkele projecten uitgevoerd die niet in het actieplan 2016 stonden 
opgenomen, en die om ze te kunnen realiseren in de plaats kwamen van wel ingeplande projecten: 

- De tentoonstelling ‘My place in today’s World’ in het Mercatormuseum 
- De beheersovereenkomst voor de 3D-collectie KOKW die veel verder ging dan het geplande 

advies, maar een (bijna) complete overdracht van de collectie van 5.000 objecten naar de 
museale depots inhield 

- De calamiteitenbeheersing tijdens en na de waterramp in de depots op 30-05-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: rekeningen 2016 


