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Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Jaarverslag 2017 

 
In 2017 werkten de Stedelijke Musea rond volgende items: 

 

- de realisatie van 9 tentoonstellingen met als voornaamste blikvangers de expo’s ‘Zijde gij ook van 

Sinnekloas?’ en ’80 topstukken 1217-2017’ 

- de organisatie van de 21ste Internationale wedstrijd voor exlibris en kleingrafiek 2017 met bijhorende 

tentoonstellingen ‘wedstrijdresultaten’ en het monografisch project ‘Enk de Kramer’. 

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

maat van diverse doelgroepen 

- het traject beleidsplanningsproces voor het museumbeleidsplan 2019-2023 

 

 

1. Beschrijving van de werking in 2017 volgens de vier basisfuncties van een museum 
 

1.1. Verzamelen 
 

1.1.1. Cartografie 
 
Geen aankopen door de musea genoteerd in 2017. Cartografie behoort tot het verzameldomein van 
de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 
Voor de tentoonstelling ‘Europa herbezocht – Vlaams-Hollandse atlascartografie 1500-1700’ (van 
17-09-2017 tot 17-12-2017 in het Mercatormuseum) werd een reeks kaarten in bruikleen genomen 
bij een privé verzamelaar.  
 
 

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

- pasteltekening (gemengde techniek) ‘Hommage aan Paul Snoek’ door Jef Snauwaert 
- schilderij ‘Interieur in Göttingen’ van Ghisleen Verdickt 
- reeks van 46 tekeningen Ghisleen Verdickt 

Verder kocht het museum ook een antieke schildersezel om schilderijen te presenteren. 
Totaal van uitgaven voor aankopen 2017:  3.994 EUR 
 
 
1.1.2.2. Schenkingen 
 
Het museum aanvaardde volgende schenkingen: 

- glasraam met afbeelding van Sint-Nicolaas, schenking door Willy Vermeersch uit Roeselare 
- reeks werken (een havenzicht, een jongensportret, een houtskooltekening, drie litho’s) van 

René De Lannoy, geschonken door Jan Pauwels uit Sint-Niklaas  
- een schilderij ‘Landschap te Belsele’ van Gabriël De Pauw, schenking door Herman De Vuyst 

uit Belsele 
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1.1.2.3. Bruiklenen 
 
Mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek) bruikleende het schilderij ‘Reiger op de sneeuw’ van 
Hippolyte Boulenger voor de tentoonstelling ‘Vogels in de kunst’ van 3 maart tot 9 april 2017. 
Voor de tentoonstelling ‘Tricksters’ (13 juni tot 21 augustus 2017) leende het museum de reeks van 
zeven Reynaertpanelen van Henri Verbuecken uit aan WARP. 
 
 

1.1.3. Collectie mens en lichaam 
 

Geen bewegingen op collectievlak in 2017. 
 
 

1.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum 
 
Een 28-tal bladen werden geregistreerd als nieuwe verwerving: nieuwjaarsgrafiek, prenten als 
bijlage bij een tijdschrift over grafiek of het exlibris. Enkele stuks afkomstig van individuele 
schenkers: Sonja Brys, Sint-Niklaas, Leszek Frey Witkowski, Polen en vrijwilliger Peter Scheers, 
Antwerpen. 
 
 

1.1.5. Collectie brei-atelier 
 
1.1.5.1. Verwervingen 
 
In 2017 zijn er enkele kleine schenkingen geweest. Deze omvatten uitsluitend documentatiestukken 
zoals vaktijdschriften en oude handleidingen. 
 
 
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. 
A1094 Kousenbreimachine merk Moncenicio 
A1089 Kousenbreimachine merk Moncenicio 
 
 
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.  
 
Er werden in 2017 voor 8 verschillende studenten opdrachten uitgevoerd. 
De studenten zijn afkomstig uit 3 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): 2 student 

 
Er is voor 1 professionele ontwerper gewerkt: een ontwerper die designlampen maakt. 
Daarnaast is 1 beginnende ontwerper met hulp van het brei-atelier een collectie opgestart. 
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1.1.6. Collectie Boudelo 
 
Deze collectie werd in 2017 niet aangevuld. 
 
 

1.1.7. Varia (volkskunde) 
 
Deze collectie werd in 2017 niet aangevuld. 
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1.2. Behouden en beheer 
 
 

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 in 2017 de 
tweede fase van de restauratiebehandeling uitvoerde. Na restauratie kreeg het beeld een nieuwe 
vaste standplaats in het SteM Zwijgershoek.  
 
Bettina Boudens restaureerde het 16de-eeuwse zelfportret van de Luikse schilder Lambert Lombard. 
 
FL Restorations voerde een behandeling uit op volgende werken: 

- Een Reynaertpaneel van Henri Verbuecken 
- Het schilderij ‘De Paria’ van Eugène Laermans 
- Het schilderij ‘Inlandse wever’ van L. Koyongo. 

 
Papierrestaurateur Elke De Smet behandelde een historische foto, een affiche litho, een figuratieve 
kaart ‘Le Pays de Waas’ uit 1886, een tekening ‘De baai van Nipe’ van Félicien Rops, een aquarel van 
Jean-Baptiste Madou en een tekening ’Havengezicht’ van Franck Mortelmans. 
Zij gaf ook een workshop behoud en beheer over het verwijderen van exlibrissen uit een album. 
 
Het stadsbestuur sloot met de Universiteit Antwerpen een dienstverleningsovereenkomst af met het 
oog op de restauratie van het 18de-eeuwse 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 werd het meubel in 2017 gerestaureerd, zodat het in de tentoonstelling ’80 
topstukken 1217-2017’ (naar aanleiding van 800 jaar Sint-Niklaas) in het najaar kon tentoongesteld 
worden. 
 
Een antieke zitbank werd door eigen personeel voorzien van een nieuwe stoffen bekleding.  
Een 17de-eeuwse eiken biechtstoel in barokstijl werd door eigen personeel gereconstrueerd, 
schoongemaakt en voorzien van een nieuwe vernislaag.  
 
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 2017: 14.795,98 EUR. 
 
 

1.2.2. Depotwerking 
 
Bij de provincie Oost-Vlaanderen werd voor een bedrag van 2.190,26 EUR verpakkings- en 
depotmateriaal aangekocht (formule groepsaankoop). De Erfgoedcel Waasland subsidieerde deze 
aankoop.  
 
Bij de firma Cami werd voor een bedrag van 138,07 EUR aan conserveringsmaterialen gekocht: 
boekensteun en gewichtjes. Extra verpakkingsmateriaal (noppenfolie) werd aangekocht bij de firma 
Manutan (90,75 EUR). 
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Het breidepot op de eerste verdieping werd verder opgeruimd en gereorganiseerd met de 
gewaardeerde medewerking van vier 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). 
 
In het Internationaal Exlibriscentrum werden de zuurvrije mappen met de inzendingen van de 
wedstrijd 2017 na afloop van de tentoonstelling in het rekkendepot geklasseerd per land en per 
kunstenaar. Prenten, groter dan de standaarddozen komen in een afzonderlijk klassement in 
grootformaat opbergdozen (zuurvrij) terecht. 
Nieuwe zuurvrije mappen aangebracht: raming tussen 1000 à 1300 stuks. 
Opstarten van een efficiëntere manier van opbergen en klasseren van de grote prenten in het 
Exlibriscentrum voorlopig in de verschillende schuiven van de grote plannenkasten. De prenten 
worden in zuurvrij papier ingepakt en per kunstenaar samengebracht. Daarna worden ze per land in 
grote zuurvrije dozen opgeborgen. Dit werk is aangevat door een gepensioneerde medewerker die 8 
uur per week presteert. Bij de geregistreerde prenten wordt een verwijzing naar de standplaats 
ingevoerd of aangepast in ADLIB. Een deel van deze grote prenten wacht echter nog op registratie in 
ADLIB. 
Deelname Youca Action Day (voorheen: Zuiddag), donderdag 19 oktober: Scholier Rembrand 
Schokkaert werkte een dag in het Internationaal Exlibriscentrum: Hij kreeg een introductie over de 
werking van het Internationaal Exlibriscentrum en hij scande uit een van de bezoekerskaften een 
40-tal exlibrissen in. Deze exlibrissen zitten in melinex hoezen die af en toe even gelucht moeten 
worden. Dat is dan meteen ook gebeurd. 
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1.3. Wetenschappelijk onderzoek 
 

1.3.1. Registratie - digitalisering 
 
Er werden 73 nieuwe records ingevoerd en 873 wijzigingen aangebracht aan bestaande records. 
Voor de collectie van de KOKW werden er 50 nieuwe records ingevoerd (vnl. materiaal uit WOI en 
fietsplaten) en er werden 74 wijzigingen aangebracht. 
Het fotoarchief werd grotendeels (zo’n 95 %) overgeheveld naar de beeldbank van de stad Sint-
Niklaas waardoor er nu zo’n 13.000 foto’s op de beeldbank staan. Daarnaast werd ook het digitaal 
archief van de H:schijf naar de K:schijf overgezet. 
 
De registratie van de exlibriscollectie gebeurt afzonderlijk van de andere collecties (zie boven). 
Nieuwe invoer voor het exlibriscentrum objectendata: 896 
Wijzigingen – aanvullingen van bestaande records objectendata: 1517 (zonder de gekoppelde 
databanken zoals verwerking gegevens vervaardigers) 
De heer Peter Scheers wil graag in het vooruitzicht van een publicatie over Anton Herckenrath en 
aanverwante kunstenaars opzoekingen komen doen in het Exlibriscentrum. Hij biedt aan om op 
vrijwillige basis de werken van deze kunstenaars in te scannen voor het Exlibriscentrum. Hij wordt 
als vrijwilliger aangesteld. Vanaf september komt hij naargelang het voor hem en voor ons mogelijk 
is een tot drie dagen in de maand inscannen. Hij scant het werk in van Antoon Herckenrath, Jozef 
Cantré, Luc De Jaegher, Joris Minne en Frans Masereel. 
 
De grote tentoonstellingspassepartouts van een selectie uit de inzendingen voor de 
Reynaertwedstrijd georganiseerd door het Reynaertgenootschap (toen v.z.w. Tiecelyn-Reynaert) in 
nauwe samenwerking met het Exlibriscentrum in 1996, werden ontmanteld en in zuurvrije mappen 
gemonteerd. Vrijwilliger Frank Laceur scande er een 270-tal in. Het volledige pakket inzendingen 
voor deze wedstrijd is nog in verdere verwerking omdat er maar tussentijds aan kan gewerkt 
worden. 
Bij het overbrengen en opschonen van klassement op de h-schijf in de nieuwe structuur op de k-
schijf kwam aan het licht dat heel veel fotomateriaal en documenten uit de archiefmappen op de h-
schijf totaal verloren gegaan is. Deze calamiteit is te wijten aan het overbrengen van data naar 
andere servers, waarbij kleine linkbestanden niet werden meeverhuisd. Enkel heel recent 
opgeslagen materiaal is veilig overgeheveld. Doordat er enkele maanden zijn verlopen tussen het 
overbrengen en de ontdekking dat de bestanden niet meer te openen waren, was een recuperatie uit 
back-ups onmogelijk. Van de meeste vroegere tentoonstellingen en wedstrijden is er nog wel een 
beperkt fysiek archief in de vorm van catalogi en dubbels van briefwisseling. 
Nieuwe scans worden vanaf nu na koppeling aan de records of na afwerking van een tentoonstelling 
overgebracht naar de fotodatabank beheerd door het archief van de stad. 
 
 

1.3.2. Bibliotheek/documentatiecentrum 
 
Om bij kunstaankopen te kunnen vertrouwen op een correcte prijsevaluatie heeft het museum een  
abonnement op Artprice.com, een databank 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. 
 
Een aantal wetenschappelijke monografieën en catalogi vulden de handbibliotheek van het museum 
verder aan. 
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De biografische gegevens van exlibriskunstenaars en grafici worden 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 Exlibrisgesellschaft, 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  
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1.3.3. Museumpublicaties 

 
1.3.3.1. 21ste Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2017 
 
Wedstrijdcatalogus 160 p verkocht à 6 EUR / st  oplage 750 ex 
 

 
1.3.3.2. Europa herbezocht 
 
Catalogus brochure 104 p + map met 40 losbladige kaartreproducties verkocht à 25 EUR/ st bij de 
tentoonstelling oplage 200 ex. 
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1.3.3.3. Silhouetkunst in het exlibris  
 
Wandelcatalogus bij de gelijknamige tentoonstelling: oplage 250 ex. 
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1.4. Publiekswerking 
 
1.4.1. Algemene bezoekcijfers Stedelijke Musea 2017 
 
 

2017 de Salons  Mercatormuseum  
SteM 

Zwijgershoek  
Totaal 

individuele bezoekers 5.158 2.562 4.970 12.690 

groepen / scholen 2.043 1.800 5.000 8.843 

tussentotaal 7.201 4.362 9.970 21.533 

tijdelijk Sint / Zijde gij ook? 38.095   10.452   

Totaal 7.201 4.362 20.422 31.985 

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 

Totaal 6.370 5.375 14.513 26.258 

2015 4.794 3.751 11.625 20.170 

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 2017 is met 31.985 bezoekers veruit het hoogste gerealiseerde aantal over een 
periode van 10 jaar. Het gemiddelde bezoekcijfer op 10 jaar ligt op 21.646 bezoeker. De mediaan 
ligt op 20.170 bezoekers. Laagste bezoekcijfer is dit van 2014: 16.879 bezoekers; hoogste: 2017: 
31.985 bezoekers. 
 
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 onder) en een 
mediaan van 17.918 bezoekers; daar zitten wij een stuk boven. 
(De 38.095 bezoekers aan het Huis van de Sint 12-11 > 06-12-2017 werden vermeld maar niet in het 
totale bezoekcijfer van de musea opgenomen. Er zijn argumenten om dit wel te doen, al was het 
maar dat alle bezoekers konden genieten van de vaste collectie in enkele zalen. Het totale 
bezoekcijfer zou dan 70.080 mensen bedragen). 
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Aan de basis van dit succes liggen volgende factoren: 

- Los van de tijdelijke expo’s (onder meer 800 jaar): Een stijging van het groeps- en 
schoolbezoek. De verhouding 60% individueel bezoek en 40% groeps- en schoolbezoek blijft 
op het gemiddelde van de voorgaande jaren. 

- De zeer succesvolle tentoonstellingsproductie ‘Zijde gij ook van Sinnekloas?’ die meer dan 
10.000 mensen naar de museumsite heeft gebracht. 

- Middelgrote tijdelijke projecten, zoals ’Wonderkamers’, ‘Special Art Festival in het 
Mercatormuseum’, ‘Enk de Kramer’ en ‘Europa herbezocht’ scoren ondanks hun 
specialistische invalshoek toch boven de 1.000 bezoekers per productie. 

- Het groeiend succes van stadsbrede of landelijke (erfgoed)evenementen: Erfgoeddag (659 
bezoekers. Een stijging van 50% tegenover editie 2016), Terrasjesdagen stadskern 3 
museumsites (816 bezoekers. Een stijging van 20% tegenover editie 2016), Open 
Monumentendag (589 bezoekers. Een stijging van 17% tegenover editie 2016). 

 
De Salons stijgen voor het tweede opeenvolgende jaar (nu met 13% in bezoekersaantal tot 7.201 
bezoekers): de derde editie van de ‘Salons in jonge handen’ bracht 707 bezoekers naar het museum 
(492 in 2016). Daarnaast zorgde de startexpo ‘Wonderkamers’ voor 1.289 bezoekers en bracht het 
scholenproject ‘Loopgraven in W.O. I’ 731 kinderen naar de Salons. De Terrasjesdagen (juni) lokten 
252 bezoekers over de drempel. 
 
In het Mercatormuseum noteerden wij jammer genoeg een daling van 19% tegenover 2016 (4.362 
bezoekers in plaats van 5.375). Voor groepen en scholen noteerden wij wel een stijging van 14%. 
Het individueel bezoek viel evenwel terug met 23%. De deelname van het museum aan het Special 
Art Festival en de expo ‘Europa herbezocht’ krikten het individueel bezoek op. 
 
Het SteM handhaaft zijn bezoekcijfer en noteert zelfs een stijging van 6% in de bezoekersaantallen 
van groepen en scholen. De nadruk lag op deze site evenwel op de 800-jaar-projecten. 
 
Toch is het positief dat het bezoekersaantal 2017 van de 3 museumsites, zelfs zonder de toeloop 
van ‘Zijde gij ook van Sinnekloas’, op een sterk totaalcijfer ligt van 21.533 bezoekers (netjes op het 
10-jarig gemiddelde).  
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1.4.2. 800 jaar Sint-Niklaas 
 
1.4.2.1. ‘Zijde gij ook van Sinnekloas’ 26-08-2017 > 19-11-2017 
 

 
 

De tentoonstelling ‘Zijde gij ook van Sinnekloas’ bood een intrigerende en veelzijdige kijk op de 
groei van Sint-Niklaas en de mensen die er vroeger geleefd hebben en vandaag nog steeds leven. 
Tientallen foto’s, documenten en voorwerpen uit de collecties van de Koninklijke Oudheidkundige 
Kring van het Land van Waas, de stedelijke musea en het stadsarchief vormen het fundament van 
het historisch overzicht. 
 
Reis door de stadsontwikkeling 
 
De expo ging meteen van start met een curiosum: de teruggevonden en zorgvuldig gerestaureerde 
pomp van de 18de-eeuwse vismijn, die ooit een plaats had op de Grote Markt, kreeg een ereplaats 
op het binnenplein. 
Bij het betreden van de tentoonstellingszaal maakte de bezoeker kennis met een boeiende 
computeranimatie die het ontstaan en de groei van de stad illustreert. Dit alles aan de hand van 
beelden van oude kaarten, gravures en foto’s. Als sluitstuk toonden we een verkenning van het 
toekomstbeeld van de stad. 
Het straatbeeld sinds de 19de eeuw kreeg verdere uitwerking in een monumentale fotowand.  
Speciaal voor deze expo werd gedigitaliseerd beeldmateriaal uit diverse tijdvakken uitvergroot en 
vergeleken met foto’s van het huidig uitzicht van de stad. Een projectie van een bijgewerkte versie 
van Nostalgeo, zeg maar ‘Google Streetview of the Past’, bracht de straten van weleer tot leven. 
De mensen van Sint-Niklaas 
 
Het tweede deel van de expo dompelde de bezoeker onder in het leven van vroeger en vandaag in 
de stad. Al wie woont, werkt, naar school gaat, komt winkelen, zich komt ontspannen, zich laat 
verzorgen en zingeving zoekt in Sint-Niklaas zal zich aangesproken voelen. De thema’s ‘wonen’, 
‘werken’, ‘leren’, ‘zorgen’, ‘ontspanning’ en ‘zingeving – religie’ werden stuk voor stuk uitgewerkt met 
filmopnames van zes bekende Sint-Niklazenaars, fotonovelles van 12 inwoners en vele andere 
foto’s, originele documenten en voorwerpen. Per thema werd er een decor gebouwd waarin de 
bezoeker zelf een actieve rol kon opnemen. 
Binnengluren in Sint-Niklase woonkamers, de biecht afnemen van een medebezoeker,uw plaats aan 
tafel innemen in een historisch schutterslokaal, ontdekken hoe een ziekenkamer er uitzag in de 
vorige eeuw, zelf een rondbreimachine laten draaien en het Sint-Niklase dialect leren spreken na 
een stoomcursus van 10 minuten: het kon allemaal. 
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Afscheid nemen deed de bezoeker in stijl in de historische cinemazaal Ciné Retro. Het stadsarchief 
digitaliseerde en monteerde onuitgegeven en nooit eerder vertoond filmmateriaal van de stad tot 
een boeiende compilatie. 
 

 

Bezoekcijfers 
 
Week 46 < 19-11: + 1.328 = 10.452 
week 45 < 12-11: + 857 = 9.124 
week 44 <5-11: + 553 = 8.267 
week 43 <29-10: +886 = 7.714  
week 42 < 22-10: + 899 = 6.828 
week 41 < 15-10: +698 = 5.929 
week 40 < 08/10: +886 = 5.231. 
week 39 < 01/10: +861 = 4.345  
week 38 <24-9: + 601 = 3484 
week 37 < 17-9: + 935 = 2.883 
week 36 <10-9: + 849 = 1.948 
week 35 <3-9: + 457 = 1.099 
week 34 26-08 en 27-08 OpeningsWE =642 
 
 
Tentoonstellingsplan 
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Expo in cijfers 
 
-Gemiddeld per week telden we 771 bezoekers die individueel , met familie of vrienden genieten 
van de tentoonstelling. 
-Tijdens de looptijd van de tentoonstelling werden 54 rondleidingen met gids aangevraagd. 
Eén van deze rondleidingen was in het Engels voor een internationale congresgroep. 
-De dialectlessen met Trees Heirbaut en Helga Collyn van Awal nhem werden door 72 leerlingen 
gevolgd. 
-David en Walter Cantens brachten 5 muziekvoorstellingen in Museumtheater, goed voor 500 
luisteraars. (niet opgenomen in het museumbezoekcijfer) 
-De lezing ‘Johanna van Constantinopel’ i.s.m. de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land 
van Waas kon rekenen op een 60- tal geïnteresseerden. 
-Er werden vier namiddagen gereserveerd voor gegidste rondleidingen voor bewoners van woon- en 
zorgcentra met dementie. Hiervoor kregen onze gidsen een speciale opleiding georganiseerd door 
het SteM samen met de collega’s van het Welzijnshuis. 
Op aanvraag zijn er uiteindelijk 5 namiddagen doorgegaan. De WZ centra’s Het Lindenhof, De 
Spoele, De Gerda, De Sprankel en het H.Hart hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. De reacties 
waren unaniem positief. We merkten op dat naast deze speciale dagen bewoners van rusthuizen 
samen met begeleiders de tentoonstelling bezocht hebben. 
-Op zondag 12 november werd een rondleiding ‘Buren op bezoek II ‘ aangeboden. 
Buurtbewoners kregen de gelegenheid een gegidste rondleiding mee te volgen met als extraatje een 
gebakje en koffie van huissponsors Patisserie Jan Reed en Delicatessen Van Poeck. 
Deze exclusieve wandeling voor 25 personen was in een mum van tijd volgeboekt. 
-Bij de luchtfoto’s van Sint-Niklaas en de deelgemeentes werden rond 400 verhalen, reacties, 
bedenkingen en zielenroerselen gesprokkeld.  
-De Wall of fame telde 55 foto’s van helden en heldinnen van groot Sint-Niklaas.  
-Op de laatste dag van de tentoonstelling kwamen 551 bezoekers langs. De sfeer was heel gezellig. 
Iedereen kon nagenieten van een tas koffie en chocolademelk. Zwarte Pieten ontmantelden 
deskundig de chocoladekerk gemaakt door chocolatier Wauters en deelden stukjes uit. Om 17.00u 
werd de tentoonstelling definitief afgesloten met een super optreden ‘Sinnekloase rap’ van Tom De 
Rocker, zijn dochter Nora en de band Verbaal Proces. 
 
 
1.4.2.2. ’80 topstukken 1217 – 2017’ 07-10-2017 > 05-11-2017 
 
In het kader van 800 jaar Sint-Niklaas verleende het museum ook actieve medewerking aan de expo 
’80 topstukken 1217 – 2017’ die plaatsvond in de Trouwzaal van het stadhuis. (gedeeld 
curatorschap, bruikleen collectiestukken en redactie catalogus)  
 
De tentoonstelling omvatte acht eeuwen stadsgeschiedenis aan de hand van een uitgelezen selectie 
van handschriften, kaarten, gravures, schilderijen, tekeningen, objecten, drukwerken, foto’s en ilms. 
De opbouw was grotendeels chronologisch en begon met een aantal voor onze stad cruciale, 
eeuwenoude documenten, zoals de Keure van Waes en het marktoctrooi van keizer Maximiliaan. 
Heel wat stukken werden gekozen vanwege hun esthetische waarde, zoals de prachtige figuratieve 
kaarten, de stadszichten en de unieke glasplaten van de plaatsing van het Mariabeeld op de Onze-
Lieve-Vrouwekerk. Eén van de absolute blikvangers was het zilveren borstbeeld van de heilige 
Nicolaas uit het museum van de Sint-Nicolaaskerk. Van recentere datum, maar eveneens artistieke 
parels zijn de schilderijen van Jozef Horenbant en Sander Wynants, die het volksleven in het begin 
van de twintigste eeuw evoceren. De twee wereldoorlogen trokken littekens, ook door onze stad. De 
luisterfragmenten uit de briefwisseling van Hilaire Verschelden (WO I) en het fotoarchief van 
politiecommissaris Adolphe Cryns (WO II) lieten niemand onberoerd. 
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Quasi alle stukken kwamen uit de collecties van de stad en van de Koninklijke Oudheidkundige 
Kring van het Land van Waas. Ook externe bruikleengevers werken mee. Alle topstukken waren 
duidelijk genummerd. Bezoekers konden zelf hun parcours bepalen parcours aan de hand van een 
goed gedocumenteerde en gratis wandelgids. 
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1.4.3. Publieksgerichte activiteiten 2017 

Datum Wat Waar Aantal personen 
20/01/2017 Opening TT Wonderkamers de Salons 110

26/01/2017 Opdonder4 SteM 102
19/02/2017 Museumrondleiding Wonderkamers de Salons 25
24/02/2017 Opdonder4 SteM 50

28/02/2017 > 03/03/2017 Speel eens een spel: krokusatelier SteM 144
5/03/2017 Opening TT De Walvis de Salons 62
7/03/2017 Mercatorlezing wiskunst Mercatormuseum 37
21/03/2017 Mercatorlezing Sin-Niklaas aan zee Mercatormuseum 87
23/03/2017 Opdonder4 SteM 44
18/04/2017 Mercatorlezing historische cartografie Mercatormuseum 51
22/04/2017 Opening TT biënnale + Enk De Kramer + portfoliodag + ruildag SteM 163
23/04/2017 Erfgoeddag SteM 251
23/04/2017 Erfgoeddag de Salons 408
25/04/2017 Mercatorlezing belgische ontdekkingsreizigers Mercatormuseum 32
27/04/2017 Opdonder4 SteM 68

05/05/2017 > 07/05/2017 de Salons in jonge handen: Forum Da Vinci de Salons 178
7/05/2017 Museumrondleiding Enk De Kramer SteM 25

12/05/2017 > 14/05/2017 de Salons in jonge handen: SASK de Salons 156
13/05/2017 Museumnacht SteM 147
13/05/2017 Muziek in het museum SteM ?
13/05/2017 Muziek in het museum de Salons 654

19/05/2017 > 21/05/2017 de Salons in jonge handen: Berkenboom de Salons 212
25/05/2017 Opdonder4 Mercatormuseum + SteM 75

26/05/2017 > 28/05/2017 de Salons in jonge handen: Vrije Ateliers de Salons 161
25/06/2017 Terrasjesdag de Salons 252
25/06/2017 Terrasjesdag SteM 384
25/06/2017 Terrasjesdag Mercatormuseum 180
26/08/2017 Opening TT Zijde gij ook van Sinnekloas SteM 385

02/09/2017 > 03/09/2017 Terrazza de Salons 300
3/09/2017 Museumrondleiding Grafiekbiënnale SteM 25
10/09/2017 Open Monumenten Dag SteM 589
12/09/2017 Lezing Johanna Van Constantinopel SteM 60
16/09/2017 Opening TT Europa herbezocht Mercatormuseum 47
17/09/2017 Dag van den Brei SteM 468
23/09/2017 Dialectlessen Sinnekloasses SteM 27
24/09/2017 Opening TT silhouetkunst SteM 19
8/10/2017 Familiedag mythen en sagen SteM 6
12/10/2017 Dialectlessen Sinnekloasses SteM 26
12/10/2017 Ladiesnight SteM 14
19/10/2017 Museumlezing Wreed Schoon SteM 7
22/10/2017 Museumrondleiding met Stanislas De Peuter Mercatormuseum 22
26/10/2017 Opdonder4 SteM 110
27/10/2017 Halloweenrondleiding 'Niet voor tere hartjes' SteM + Mercator + de Salons 49

30/10/2017 > 03/11/2017 Herfstvakantie-ateliers loopgraven in WO I de Salons 75
11/11/2017 Opendeur loopgraven in WO I de Salons 67
12/11/2017 Buren op bezoek SteM 65
26/11/2017 Aperitieflezing Reynaertmeubel SteM 75
3/12/2017 Familiezondag Silhouetkunst SteM 61
7/12/2017 Rondleiding voor mensen met een visuele beperking SteM 0

20/01/2017 > 19/02/2017 TT Wonderkamers de Salons 1289

04/03/2017 > 08/04/2017 TT Special Art Festival Mercatormuseum 1185

05/03/2017 > 23/04/2017 TT De Walvis de Salons 1993

22/04/2017 > 18/06/2017 TT Enk De Kramer SteM TTZ 1955

22/04/2017 > 03/09/2017 TT biënnale kleingrafiek SteM Gaudaenzaal 540

05/05/2017 > 28/05/2017 TT Salons in jonge handen de Salons 707

29/06/2017 > 06/08/2017 TT Tricksters (Cultuurcentrum Warp) SteM TTZ 338

26/08/2017 > 19/11/2017 TT Zijde gij ook van Sinnekloas SteM TTZ 10452

17/09/2017 > 17/12/2017 TT Europa herbezocht Mercatormuseum 1206

24/09/2017 > 17/12/2017 TT Silhouetkunst SteM Gaudaenzaal 265

09/10/2017 > 11/11/2017 TT en workshop Loopgraven in WO I de Salons 736

12/11/2017 > 06/12/2017 Huis van de Sint de Salons 38095

26/11/2017 > 17/12/2017 TT Lucasgezellen (Cultuurcentrum) SteM TTZ 846

Totaal expo excl Huis vd Sint en TT CC) 20.328

Eendagsactiviteiten voor individuele bezoekers Totaal gemiddelde / Activiteit

Evenementen # 10 3.779 378

lezingen # 7 349 50

Opdonder4 # 6 449 75

museumrondleidingen # 6 146 24

workshops # 5 339 68

Totaal # 34 5.062 595  
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Hier noteren wij dat evenementen qua belangstelling fors in stijgende lijn liggen (378 deelnemers 
per evenement tegenover 271 in 2016) maar dat de deelname van 147 bezoekers aan de 
museumnacht wat tegenviel, dit ondanks de sterke inhoud met een mix van techno en beimachines’.  
Het aantal deelnemers aan lezingen, die toch altijd een stuk verdieping vormen over diverse 
aspecten van de collectie, ligt opnieuw op een gemiddelde van 50.  
Ook in het laatste werkingsjaar bleef het succes van de vriendenvereniging Opdonder4 aanhouden 
(449 deelnemers; gemiddeld 75 per activiteit in 2017). Verder stelden wij vast dat de open 
rondleidingen met gids nog steeds fel gesmaakt werden (gemiddeld 24 deelnemers per rondleiding) 
en tenslotte dat workshops (Krokuskriebels, Familiedag ‘mythen en sagen’, dialectlessen, 
herfstvakantie-ateliers ‘loopgraven’ en een familiezondag over silhouetkunst ) de behoefte invulden 
van 339 creatieve geesten met een gemiddelde van 68 deelnemers per workshop.  
 
 
1.4.4. 21ste Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2017 
kwalitatief hoogstaand overzicht van de rijke variatie in de internationale kleingrafiekwereld 
 
Expo met selectie uit de Internationale Exlibris- en Kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2017: van 22 
april tot 3 september 2017 in de Gerard Gaudaenzaal. 
De jury selecteerde voor de tentoonstelling een gevarieerde reeks van een 135-tal bladen uit de 798 
inzendingen voor de 21ste Internationale Exlibris- en Kleingrafiekwedstrijd 2019. Een deel van de 
geselecteerde werken voldeed  aan het thema “Stad in de Toekomst”, waarvoor één van de 
hoofdprijzen van de Stad Sint-Niklaas is gereserveerd. 
De proclamatie van de Internationale Exlibris- en Kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2017 vond 
plaats op 22 april, gevolgd door een druk bijgewoonde portfoliodag in de Piet Elshoutzaal voor de 
geselecteerde kunstenaars. 
 
Reeds voor de 21ste keer organiseert het Stedelijk Museum - Internationaal Exlibriscentrum van de 
stad Sint-Niklaas een wedstrijd voor exlibrissen en andere soorten kleine prenten uitgevoerd in een 
hoogwaardige druktechniek. Het thema van de wedstrijd was vrij, maar er werd een speciale prijs 
voorzien voor de beste inzending met het thema Stad in de toekomst. Hiermee sloot de wedstrijd 
aan bij de jubileumviering van 800 jaar Sint-Niklaas in 2017.  
Deelnemers kunnen zowel authentieke exlibrissen als illustraties of andere kleingrafiek insturen. 
Deelnemende werken moeten wel uitgevoerd zijn in vermenigvuldigbare druktechnieken en 
afgedrukt. 
 
Er kwamen 798 inzendingen binnen, afkomstig van 295 deelnemers uit 43 landen wereldwijd. 
 
De jury, samengesteld uit: 
Ambtshalve: 
Annemie Charlier, schepen en voorzitter jury 
Ward Bohé, conservator 
Els Baetens collectiebeheerder Museum 
Lu Boeykens, collectiebeheerder Exlibriscentrum 
Vertegenwoorders prijsuitreikende verenigingen: 

1. Jack van Peer, voorzitter Graphia 
2. Karl Vissers, hoofdredacteur Boekmerk tijdschrift van Graphia 

Onafhankelijke specialisten/adviseurs: 
3. Johan De Vos, voormalig academiedirecteur 
4. Emiel Hoorne, graficus en adviseur grafische kunsten 
5. Enk De Kramer, grafisch kunstenaar 

De jury kwam op woensdag 1 februari samen om een selectie te maken uit de inzendingen. 
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Prijswinnaars: 
 
Prijs van de stad Sint-Niklaas voor hoogdruk: 1.250 EUR voor Annerose Strijland, °1944, Nederland, 
met de illustratie: Lutske, 2016, linosnede.  
 
Prijs van de stad Sint-Niklaas voor diepdruk: 1.250 EUR voor Kazuko Kido, °1952, Japan met de 
illustratie In old days, 2016, mezzotint.  
 
Prijs van de stad Sint-Niklaas voor digitale beeldverwerking: 1.250 EUR voor Chris Horions, °1948, 
België, illustratie: Weemoed, 2015, digitale beeldverwerking. 
 
Prijs van de stad Sint-Niklaas voor het beste exlibris: 1.250 EUR voor Konstantin Kalynovych, °1959, 
Oekraïne, met 1 Ex Libris Johann Peter Haas met titel Big Winter Performance in Old Delft,  2016,:ets 
– drogenaald. 
 

Prijs van de stad Sint-Niklaas voor het beste blad met het thema Stad in de toekomst: 1.250 EUR 
voor Marina Terauds, °1961, Verenigde Staten met het Lebadeva Tanja exlibris met titel Urban 
Oasis, ets, met de hand gekleurd.  
 
Victor Stuyvaertprijs voor een jonge kunstenaar: 750 EUR voor Ayano Hirata, °1989, Japan met de 
illustratie Screen / noon uit een set van drie prenten met als titels Screen/daybreak, Screen/noon en 
Screen/night, 2016, houtsnede ,Japanse houtdruk – kleurendruk. 
 

Prijs Graphia: 500 EUR voor Ivan Ivanovich Rusachek, °1976, Wit-Rusland met het exlibris voor: 
Gladines, Cyriel met de titel The upper town 2016, ets. 
 

 

De eervolle vermeldingen waren voor: 
 
Alicja Snoch-Pawlowska, °1969, Polen, met de illustratie: The state of the balance 42K, 2015,  
gemengde techniek - digitale beeldverwerking – goudgestempeld – kleurendruk. 
 

Natalya Kuznetsova, °1978, Rusland met het Exlibris Bladymir Kulak met de  titel Elephants in the 
city I, 2016, linosnede. 
 
Marina Ziggiotti, °1945, Italië met de illustratie Dedalo urbano, 2016,  ets – aquatint – gravure. 
 
Een catalogus op het handzame A6-formaat van 160 blz zorgde voor een blijvend gedrukt spoor van 
de wedstrijd ( vormgeving Christel Ysebaert, druk Artoos). 
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1.4.5. ‘Enk De Kramer’  
De wereld ontrafeld via de abstracte grootgrafiek van een meesteretser 
 
Enk de Kramer van 22 april tot 2017 18 juni in de grote Tentoonstellingszaal, Zwijgershoek 14. 
Nadat de kunstwereld in de eerste helft van de 20ste eeuw dooreen geschud werd door de abstracte 
kunst van Malevich, Kandinsky, Mondriaan, Pollock en Rothko (om er maar een paar te noemen) 
werd het een beetje stil. Andere modieuzere kunststromingen schreeuwden om aandacht en 
bestaansrecht. Toch zijn er nog kunstenaars die door middel van een abstracte en ascetische 
vormentaal de wereld ontrafelen en Enk De Kramer is daar één van. 
Enk De Kramer gebruikt zijn etstechnieken als een proces om de werkelijkheid te onderzoeken. Waar 
het in de grafiek vaak draait om reproduceerbaarheid gaat het bij De Kramer om unieke herhalingen 
en een procesmatige queeste naar vormen en structuur.  Een exclusieve rondleiding op 7 mei met de 
kunstenaar als gids werd georganiseerd. Deze was op een mum van tijd volzet. 
 

 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2017 
 

21 

 

 
 
 
1.4.6. Tentoonstelling ‘Europa herbezocht’  
Reizen door het oude Europa met  sublieme kaarten  
 
De expo, onder curatorschap van cartografiekenner Stanislas De Peuter, nam de bezoeker mee op 
reis door het Europa van 1500 tot 1700 met 104 sublieme kaarten gemaakt door verschillende 
meesters uit de lage landen.  
De kaarten deden bezoekers wegdromen van een citytrip naar Stockholm, een all-in naar een warm 
Spaans strand, een walvissafari nabij Jan Mayen of een dichtbij-vakantie naar het landelijke Île-de-
France.  
Deze mooie tentoonstelling opende met enkele titelpagina’s en de belangrijkste continentale 
kaarten om vervolgens te focussen op verschillende regio’s. Met fraaie overzichtskaarten kon je 
daarna ronddolen in laatmiddeleeuwse steden zoals Toledo, Lissabon, Avignon, Cambridge of 
Budapest. Enigszins verrassend waren de vele kaarten over Europa in de oudheid en de kaarten uit 
het Heilig Land. Tot slot kwam de verfijnde Hollandse techniek door middel van maritieme kaarten 
en cartes-à-figures aan bod. 
Bij de expo hoorde een flink gedocumenteerde catalogus met als bonus een map met 41 losbladige 
hoge resolutie reproducties van kaarten uit de expo. Deze fraaie uitgave werd exclusief aangeboden 
in het Mercatormuseum.  
De gastcurator Stanislas De Peuter gaf een fel gesmaakte rondleiding in de tentoonstelling. 
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1.4.7. Tentoonstelling ‘Silhouetkunst’ 
Pareltjes van silhouetkunst uit de collectie van het Internationaal Exlibriscentrum 

 
‘Wat hebben silhouetten, schaduwen en Goethe met elkaar gemeen? Bent u op zoek naar inspiratie voor 

illustraties of snuift u graag de geur op van de wondere wereld van het boek? U kan het allemaal 

ontdekken in de tentoonstelling over silhouetkunst.  Daar hangen statige silhouetten van de beau monde 

naast een folkloristische knip, kunst- en plakwereld waar het krioelt van kastelen, spelende kinderen, 

dansende vrouwen en konijnen. Toch heeft deze idyllische sprookjeswereld ook een duistere keerzijde…’ 

Silhouetkunst in het exlibris 24 september tot 17 december 2017 in de Gerard Gaudaenzaal 
Zwijgershoek 14. 
 

Het museum dook onder in de collectie van het Internationaal Exlibriscentrum en haalde een mooie, 
originele verzameling silhouetillustraties op. De expo werd aangevuld met boeken, affiches en 
prenten van andere instellingen zoals het  Dr. Guislainmuseum, Gent, In Flanders Fields Museum, 
Ieper, SMAK, Gent, STAM, Gent, Letterenhuis, Antwerpen. In plaats van de traditionele 
museumrondleiding werd een familiezondag georganiseerd waarop kinderen samen met ouders naar 
hartenlust silhouetten knutselden. (zie illustratie)  
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1.4.8. Aanbod voor groepen en scholen 
 
1.4.8.1. Overzicht educatief aanbod 2017: 
 
 

Het bestaande (digitale) aanbod met de bijhorende werkbladen blijft in 2017 nog steeds het 
instrument om kinderen, jongeren en leerkrachten te bereiken. 
 
De contacten met de scholen verlopen vlot: de jaarlijkse presentatiedag voor de Sint-Niklase scholen 
is de ontmoetingsplaats voor leerkrachten/directies en de educatieve medewerkers van de stad. 
Ook het project ‘ Salons in jongen handen’ was in 2017 aan zijn 3de editie toe. 
Tevens is er een nieuwe samenwerking ontstaan onder de vorm van een tentoonstelling, met de 
school PORTUS berkenboom - modeafdeling.  
Deze laatste samenwerking is ontstaan uit een samenwerking in 2016 met PORTUS berkenboom – 
architecturale vorming. Ook in deze samenwerking stonden de afstudeerwerken van de 
laatstejaarsleerlingen centraal. De modeafdeling wenst deze tentoonstelling jaarlijks te blijven 
organiseren in ons museum. Dergelijke projecten zijn een win-win situatie voor beide partijen: de 
school kan tentoonstellen in een aangenaam kader en het museum krijgt op die manier bezoekers 
over de vloer die het museum nog (beter) moeten leren kennen. 
 
Het jaar 2017 stond grotendeels in het teken van de samenwerking met Scholengemeenschap 
Basisonderwijs Sint-Nicolaas die de vraag stelden om een educatief pakket uit te werken n.a.v. hun 
projectweken rond de herdenking van WOI. Hierbij is veel voorbereiding aan vooraf gegaan. 
Om dit educatief pakket vorm te geven hebben we geopteerd voor een ‘real life experience’, een 
tentoonstelling en een kunsteducatieworkshop. 

1. In de tuin van de Salons werden waarheidsgetrouw nagemaakte loopgraven voorzien van 
circa 25 meter (samenwerking tussen de stedelijke diensten: beheer openbaar domein en 
openbare werken). 

2. Kleine tentoonstelling rond voorwerpen uit WOI, dit uit de eigen collectie en bruiklenen van 
de KOKW. 

3. Voor de kunsteducatie werd er gewerkt rond het thema ‘loopgravenkunst’, dit in een 
legertent (i.s.m. de legerkazerne van Zwijndrecht). Voor de logistieke ondersteuning konden 
we tevens rekenen op de jongeren van de school VTS (deeltijds werken/deeltijds leren).  

 
Deze activiteiten waren 3 weken toegankelijk voor de scholen, 1 week onder de vorm van 
“herfstateliers” en als afsluiting op 11 november 2017: een familiedag. 
Dit project kende een groot succes en zal vervolgd worden in het najaar van 2018. 
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1.4.8.2. Rondleidingen 2017 naar onderwerp 
 

Rondleidingen 2017

Naam school groep

80 topstukken 0 12

Rondleiding Huis van de Sint 0 5

Archeologie-atelier 10 0
De kijkkast 8 0
De Salons, een kleine parel 1 1
De wereld in kaart 10 0
De wereld van Mercator 0 38
Goedgemutst 9 0
Google Earth 11 0
Kinderen aan het werk 8 0
Kunstenaarsatelier 18 0
Linosnede 20 0
Loopgraven in WO I 27 0
Mercator & de ontdekkingsreizen 25 0
Munten schrijven geschiedenis 1 0
Museum achter de schermen 1 2
Museum in schuifjes 0 0
One-two-tea 0 2
Paleoatelier 14 0
Plastiekgravure 1 0
Rechts-averechts 0 16
Salon Nelly 0 1
Santé-beauté 28 14
Schelpjes, botjes en fossielen 8 0
Sinterklaasworkshop 62 0
Spiegeltje, spiegeltje 5 0
Taal der tekens 5 0
Textielwandeling 0 1
Typisch Waas 4 11
Verlichtingsles 10 0
Zijde gij ook van Sinnekloas 4 51

290 137 427  
 
 
Ter vergelijking 2016: 
Scholen: 241 klassen;  
Verenigingen: 89 groepen 
Totaal  330 rondleidingen 
 
Ter vergelijking 2015:  
Scholen: 275 klassen;  
Verenigingen: 97 groepen 
Totaal  372 rondleidingen 
 
Ter vergelijking 2014:  
Scholen: 187 klassen;  
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Verenigingen: 58 groepen 
Totaal  245 rondleidingen 
 
Top 5 2017: 

1. Sinterklaasworkshops: 62 (uitverkocht) 
2. Zijde gij ook van Sinnekloas?: 55 
3. Santé Beauté: 42 
4. De wereld van Mercator: 38 
5. Loopgraven in W.O.I: 27 (uitverkocht) 

 
 
1.4.8.3. Aantal gidsbeurten per maand 2017 
 
 

# gidsbeurten per maand 2017

Januari 23
Februari 27
Maart 38
April 20
Mei 31
Juni 41
Juli 5
Augustus 5
September 39
Oktober 102
November 81
December 32
TOTAAL 444  
 
De meest arbeidsintensieve maanden blijven in het voorjaar maart, april, mei en dit jaar (verrassend) 
ook juni en in het najaar ligt het absolute zwaartepunt van het jaar (+- de helft van de 
rondleidingen) in oktober, november en december. 
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2. Infrastructuur 
 
Gebouwenonderhoud 
 
Praktisch: 
De Gerard Gaudaenzaal werd voorafgaand aan de Grafiekbiënnale opnieuw opgefrist: muren, 
panelen en sokkels kregen een nieuwe kleur en twee grote sokkelwanden werden opnieuw 
behangen. Ook de vestiaire, expogang en Piet Elshoutzaal, de Tentoonstellingszaal, het infopunt en 
2 klaslokalen werden herschilderd. 
 
De gebouwenverantwoordelijken loggen in op het systeem Facilsyn en kunnen zo de aangeboden 
oplossingen opvolgen. 
In totaal werden er in 2016 in totaal 21 meldingen gemaakt.  
Voor het SteM werden er 18 meldingen gelogd; 2 meldingen gingen over de Salons; 1 melding over 
het Mercatormuseum. 
Vooral voor dakwerken , elektriciteit- elektronica, schilderwerken en hulp bij 
tentoonstellingsopbouw werd een interventie van de dienst gebouwen gevraagd. 
In 2017 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. 
 
 
3. Management 
 

3.1. Communicatie 
 
De museumdatabase werd verder geüpdatet en aangevuld: de databank werd in de loop van 2017 
uitgebreid van 971 records naar 1.104 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 
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. 
Voor de grafiekbiënnale werd de communicatie in een eigen vormgeving gevoerd. 
De communicatie voor de 800-projecten werd georganiseerd door de dienst communicatie en richtte 
zich in hoofdzaak op de lokale bevolking. Extra inspanningen werden geleverd via de sociale media. 
 
De folders van de expo’s ‘Grafiekbiënnale’, ‘Europa herbezocht’ en ‘Silhouetkunst’ werden telkens 1 
tot 2 maanden lang op 110 locaties in het culturele Aeolusnetwerk aangeboden. 
Voor de expo ‘Europa herbezocht’ werden advertenties geplaatst in Openbaar Kunstbezit en De 
Standaard. 
Bij de firma Digital Design werden voor 3 tentoonstellingen gevelbanners van 6 m x 4m 
aangemaakt. 
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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 vriendenvereniging hield in 2017 op te 
bestaan. 
 
 

3.2. Personeel 
 
In het museumteam werd een nieuwe hulpconciërge / sleutelbewaarder aangeduid. de procedure 
voor hulpconciërge / sleutelbewaarder wordt voorbereid voor aanwerving in het voorjaar 2017.  
Alle museumfuncties (staf, onthaal en techniek) bleven met dezelfde gemotiveerde werkkrachten 
ingevuld.  
Op vandaag werken er 13 vrijwilligers voor het museum. 
Elf mensen zijn actief in het brei-atelier en werken rond volgende pakketten:  

• Restauratie en herstellen machines 
• Archief/workshops 
• Behandeling garens 
• Algemene ondersteuning archivering 
• Archivering/sorteren 
• Herstellen huishoudbreimachines /workshops 
• Archivering 
• 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. 
 
 

3.3. Algemeen beleid 
 
Met de museumpartners werden opperbeste relaties onderhouden. 
 
De KOKW was de partner bij uitstek voor de realisatie van de twee 800-jaar projecten onder meer 
door de invulling van een actief curatorschap. 
 

Graphia hield altijd zijn bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ruildag in de lokalen van het SteM. 
Ook de deelname aan de portfoliodag en de expertise van 2 bestuursleden in de wedstrijdjury werd 
op prijs gesteld, evenals de publicatiemogelijkheden van het centrum in het tijdfschrift Boekmerk. 
Graphia-leden waren massaal aanwezig op de openingsplechtigheden van grafiek- en 
exlibristentoonstellingen. 
 
Samen met Erfpunt werden ateliers over paleontologie en archeologie voor de allerjongsten volop in 
de markt gezet.. Het samenwerkingsproject ‘Maand van de Archeologie’ over het thema ‘mythen en 
sagen’ met onder meer een Turks buffet, sprak een geboeid publiek aan. De samen aangepakte 
halloweenrondleiding ‘Niet voor tere hartjes’ op de museumsite was opnieuw een schot in de roos. 
 
Samen met de vzw Breimuseum werd een succesvolle Dag van den brei georganiseerd.  
 
Met WARP werden bruiklenen van Reynaertpanelen afgesloten voor hun expo ‘Tricksters’. 
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Het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen vond in de musea opnieuw een loyale partner voor de 
exploitatie van het Huis van de Sint. 
 
Voor het Pijp- en Tabaksmuseum maakte het museum extra publiciteit via de sociale media. 
 
De Vereniging Leraars Aardrijkskunde vergaderde naar aloude traditie in het Mercatormuseum en 
brengt graag het educatief aanbod bij hun leden in de kijker. 
 
Ook dit jaar konden we rekenen op de immer bereidwillige medewerking van onze sponsors 
Patisserie Jan Reed, Delicatessen Van Poeck en het Wijnhuis. Via hun structurele sponsoring kunnen 
de musea gratis fijn gebak, heerlijke koffie en een lekker glas wijn aanbieden bij 
museumrondleidingen, lezingen en tentoonstellingen. Wat door tal van bezoekers ten zeerste op 
prijs wordt gesteld.  
Voor de expo ‘Zijde gij ook van Sinnekloas’ werden verschillende sponsors geëngageerd: Chocolatier 
Wauters, Slagerij De Vos, SVK, NIKO, Waasland Shopping Center en cultuurcafé De Foyer. 
 
De museumcommissie vergaderde in 2017 vier maal, dit vooral in functie van de opbouw van het 
beleidsplan 2019-2023. Daarnaast werden ook mogelijke aanwinsten door de commissieleden 
geadviseerd.  
In voorbereiding van het beleidsplan 2019-2023 werd binnen het museum volgend traject afgelegd 
in 2017:   
 

- Samenstelling planningsteam (#7): Ward Bohé (conservator), Greet Polfliet 
(museumadviseur), Els Baetens (collectiebeheerder), Lu Boeykens (collectiebeheerder), 
Christel Van Marcke (deskundige publiekswerking),  Goeleke De Wit (deskundige 
publiekswerking), Ronny De Mulder (cultuurdienst) 

- week 5: 02-02-17 10u SteM/ planningsteam: toekomstvisie 
- week 5: 02-02-17 14u kabinet schepen: toekomstvisie 
- week 6: 09-02-17 10u SteM/ planningsteam: beleidsplanningsproces + participatieplan 
- week 7: 13-02-2017 20u SteM / Museumcommissie M7: beleidsplanningsproces + adv Prov  
- week 7: 16-02-2017 10u SteM : planningsteam: missie - visie 
- week 7: 19-02-2017 start publieksonderzoek (einde 23-04-2017) 
- week 8: 23-02-2017 10u SteM/ evaluatie interne werking + cijfermat. + trends / opstelling 

vragenlijst  stakeholdersgesprekken 
- week 9: start bilaterale gesprekken met partners: KOKW, Graphia, vzw Breimuseum, SNG, 

WARP, Opdonder4, UGent vakgroep geografie, Vorming+ 
- week 10: 09-03-2017 10u:  evaluatie interne werking + cijfermat. + trends terugkoppeling 
- week 10:  start bilaterale gesprekken met 5 stadsdiensten: Stadsarchief, Bib, CC, Toerisme, 

SASK, directie cultuur en vrije tijd 
- week 11: start gesprekken met 4 experts uit museumwereld: Steunpunt Faro (Hildergarde 

Van Genechten:educatie ) / Texture Kortrijk (textiel) / Tram 41 Turnhout (regionale indeling) 
/ Museum Plantin-Moretus (cartografie 

- week 12: start gesprek(ken)  overleg(structuur) regionaal erfgoed met Erfpunt- Erfgoedcel 
- week 13: 30-03-2017 10u: planningsteam: terugkoppeling  bilaterale gesprekken met  

stakeholders, stadsdiensten en experts uit de museumwereld 
- week 16: 20-04-2017 10u: planningsteam SWOT-analyse 
- week 17: 27-04-2017 10u: planningsteam SWOT-analyse + matrix dl 2 
- week 18: planning gesprek burgemeester (VZ Interwaas  - Erfgoedcel) en schepen over  

beleidsuitdagingen en -opties (basis = cijfer- en studiemateriaal, 15 gesprekken, gesprek EC 
en EP, SWOT-analyse) 

- weken 17 & 18: verwerking resultaten publieksonderzoek + opstelling rapport 
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- week 19: 11-05-2017 10u: formulering missie, visie  beleidsopties en algemene 
doelstellingen 

- week 20: 17-05-2017 20u: extra Museumcommissie M8 over missie, visie  beleidsopties en 
algemene doelstellingen 

- week 20: 18-05-2017 10u: planningsteam: terugkoppeling uit MC 
- week 22: 01-06-2017 10u: planningsteam formulering strategische, operationele 

doelstellingen + acties dl 1 
- week 23: 08-06-2017 10u:  planningsteam formulering strategische, operationele 

doelstellingen + acties dl 2 
- week 24: 15-06-2017 10u:  planningsteam formulering strategische, operationele 

doelstellingen + acties dl 3 
- weken 25-35: verdere uitwerking strategische doelstellingen , operationele doelstellingen 
- week 36: 06-09-2017 20u:  Museumcommissie M9 over strategische, operationele 

doelstellingen 
- weken 38-44: planningsteam: uitwerking acties en indicatoren; lange termijnplanning 
- week 45: 07-11-2017/ Museumcommissie M10: advies over acties en indicatoren; lange 

termijnplanning en (meerjaren)budget 
- week 46: invulling concrete planning en meerjarenbegroting; voorbereiding CBS en GR 19-

12-17 
- weken 46-52: planningsteam: invullen 2 vragenlijsten KIOSK 
- 2018 weken 1 en 2: indienen dossier 

 
Naast publieksonderzoek, stakeholdersgesprekken, SWOT-analyse en –matrix werd vorm en inhoud 
gegeven aan een nieuwe missie en visie: 
 

Missie: 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas willen het geheugen van de stad en de regio blijven en levend 
houden. 
 
Visie: 
Het museum wil op een zorgzame en open manier omgaan met het erfgoed. 
Het wil mensen rond kunst, cartografie en geschiedenis samenbrengen, op een gastvrije, kritische en 
creatieve wijze de nieuwsgierigheid aanwakkeren en antwoorden op vragen aanreiken. 

 
 
Structureel overleg met de diensthoofden cultuur blijft er elke eerste maandagvoormiddag van de 
maand. Deze informatie stroomt door naar het veertiendaags stafoverleg en tweemaandelijks 
overleg met de onthaalmedewerkers 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’, ‘ICT’ en 
‘tentoonstellingen’. 
 
Verschillende collega’s namen in 2017 deel aan studiedagen of volgden een specifieke opleiding. 
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Wijzigingen tegenover Actieplan 2017 
 
Alle strategische en operationele doelstellingen, zoals opgenomen in het Beleidsplan 2014-2019 en 
verfijnd in het Actieplan 2017, werden uitgevoerd, behalve: 

- Verlichtingsdossier Salons wordt na studiefase en heraanbesteding gerealiseerd van juni tot 
oktober 2018 (dossier project gebouwen) 

- Installatie ladderstelsel voor gotenreiniging boven museumdepots gepland voor zomer 2018 
(dossier project gebouwen) 

- On line nieuwsbrief als afzonderlijk medium nog niet gerealiseerd in 2017: wel intensieve 
communicatie via e-mail over geplande activiteiten 

- De promotiefolders voor de vaste collecties moesten wijken voor de intensieve inspanningen 
geleverd voor de 800-jaar-projecten en worden ingepland in 2018 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: rekeningen 2017 


