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Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Jaarverslag 2018 

 

In 2018 werkten de Stedelijke Musea Sint-Niklaas rond volgende items: 

 
o de aankoop van een collectie ‘Nicolasiana’ met 285 3D-objecten en honderden archivalia die de 

geschiedenis van de stad documenteren en de schenking van meer dan 1.000 etsplaten van de overleden 

kunstenaar Romain Malfliet 

o de complete vernieuwing van de verlichting in de Salons 

o de realisatie van 8 tentoonstellingen met als voornaamste blikvangers de expo’s ‘Jozef De Beule’, ‘De 

Republiek boetseert de wereld’ en ’Frontleven Wereldoorlog I in 3D’’ 

o de productie van een bruisend activiteitenprogramma met 8 lezingen, 7 open rondleidingen, 9 workshops 

en 12 evenementen op maat van diverse doelgroepen 

o de opstart van een reeks rondleidingen voor mensen met dementie 

o de organisatie van 381 rondleidingen voor scholen en groepen (verenigingen, families, vriendengroepen) 

o een gevoelige toename van producties en activiteiten van derden in het museum (24 externe gebruikers): de 

musea als ideale host voor verenigingen, instellingen en ondernemingen 

 

1. Beschrijving van de werking in 2018 volgens de vier basisfuncties van een museum 

 

1.1. Verzamelen 

 

1.1.1. Cartografie 

 

Er werden geen aankopen door de musea genoteerd in 2018. Cartografie behoort tot het 

verzameldomein van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 

Voor de tentoonstelling ‘De Republiek boetseert de wereld – Vlaams-Hollandse atlascartografie 

1500-1700 – deel III’ (van 16-09-2018 tot 16-12-2018 in het Mercatormuseum) werd een reeks 

kaarten in bruikleen genomen bij een privé verzamelaar.  

 

 

1.1.2. Stedelijk Kunstpatrimonium 

 

1.1.2.1. Aankopen 

 

Aankoop schilderij van René De Lannoy (80 EUR) 

Aankoop van 3 schilderijen van Gisleen Verdickt (10.500 EUR) 

Aankoop van een triptiek van André Heye ‘Guantanamo’ (4.500 EUR) 

Aankoop van 18 schilderijen van Nicolas Lahaye en 6 broches (3.200 EUR) 

Aankoop van een schilderij van Alfons Proost (450 EUR) 

Aankoop van een schilderij van Lucien Van De Velde (250 EUR) 

Aankoop van een grafiekmap van Jan Decleir (750 EUR) 

 

Aanbiedingen met werken van Albert Vael, Luc Heirbaut, Prosper De Roover, Jef De Pauw, Frits Van 

den Berghe, en Gisleen Verdickt werden overwogen maar na inwinnen van de nodige informatie en 

adviezen werd er (om diverse redenen) niet op ingegaan. Voor de evaluatie van het aangeboden 

werk van Frits Van den Berge werd een adviesrapport opgemaakt door de collega’s van MSK Gent. 
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1.1.2.2. Schenkingen 

 

Het museum aanvaardde volgende schenkingen: 

- koper- en zinkplaten Romain Malfliet: meer dan 1.000 etsplaten werden door de erfgenamen 

van Romain Malfliet aan het museum geschonken. Het is de bedoeling dat deze verzameling 

als één geheel in de best mogelijke omstandigheden wordt bewaard. Het museum 

investeerde hiervoor onder meer in aangepast bewaarmeubilair. Met de etsplaten werden 

ook de exploitatierechten verworven: het is de musea toegestaan om etsplaten te 

herdrukken voor eigen gebruik in het kader van museale of educatieve doeleinden. 

Commercieel gebruik is hierbij uitgesloten. 

- een veertigtal gouaches en schilderijen van André Vereecken 

- een beeld van pastoor De Meerleer, van Jan Frans Van Havermaet 

- een ets van Jef Burm 

- vijf linoleumsnedes van Jan Wellens 

 

 

1.1.2.3. Bruiklenen 

 

Het museum Albert Van Dyck bruikleende het schilderij ‘Schelde te Baasrode’ van Ferdinand Willaert 

en ‘Rivierlandschap bij winter’ van Egide Linnig voor de expo ‘Schelde, een stroom van beelden’ van 

27 november 2018 tot en met 24 februari 2019.  

Voor de jaarlijkse tentoonstelling van de Wase Kunstkring werd het schilderij ‘De kus’ van Marcel 

Maeyer uitgeleend.  

Het War Heritage Institute uit Brussel nam een reeks van 13 voorwerpen in bruikleen uit de collectie 

mens en lichaam voor de tentoonstelling “14-18 Heritage”. 

 

 

1.1.3. Collectie mens en lichaam 

 

Er werd enkel een schenking van 2 reclamekaarten van apotheek Tuypens geregistreerd. 

 

 

1.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum 

 

Geen verwervingen genoteerd in 2018. 

 

 

1.1.5. Collectie brei-atelier 

 

1.1.5.1. Verwervingen 

 

In 2018 zijn er enkele schenkingen van huishoudbreimachines geweest. 

 

 

1.1.5.2. Afstotingen 

 

In samenspraak met de vzw Breimuseum is er een selectie gemaakt van nog enkele af te stoten 

machines. Deze zullen eerst gebruikt worden om andere machines te restaureren. Deze machines 

zullen pas effectief verdwijnen in 2019. 
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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.  

In 2018 is er gewerkt voor 4 studenten. 

- LUCA-campus Sint-Lucas (Gent) : 1 student 

- U-Gent (Gent): 1 student 

- Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) (Sint-Niklaas) : 2 studenten. 

Hiernaast is er nog gewerkt voor 2 startende ontwerpers en 2 professionele ontwerpers. 

Ook werd er een groot project uitgevoerd voor de Nederlandse kunstenares Marjan Eggels 

(http://www.akaratos.nl). Enkele werken werden gemaakt voor de tentoonstelling Akaratos: textiele 

werken. Als inspiratie en uitgangspunt dienden de sjablonen van architect en ontwerper Pierre 

Cuypers. Deze expositie was te zien tot en met 13 januari 2019 in het Cuypershuis te Roermond 

(NL). 

 

Voor de Vlaamse Opera Antwerpen, tenslotte, werden er enkele panden voor kostuums 

geproduceerd. 

 

 

1.1.6. Collectie Boudelo 

 

Deze collectie werd in 2018 niet aangevuld. 

 

 

1.1.7. Varia (volkskunde) 

 

- Een grote aankoop van erfgoed (objecten en documenten) dat een binding heeft met de stad 

Sint-Niklaas werd gefinaliseerd (‘Nicolasiana’ van de familie De Grave: goed voor 285 

objecten en honderden archivalia die de geschiedenis van de stad illustreren). De 

verzameling werd in zijn geheel aangekocht voor 10.000 EUR. 

- Schenking 1 oude pop, merklap en doopkleed 

- Schenking van 11 eretekens van oudstrijder Cyriel Smet 

- Schenking van 7 objecten o.a. muntgewichtdoosje, snuifdoos, luciferhouder & olielamp 

- Schenking van 2 collectebussen en een naamplaat van het OCMW 

- Schenking van 1 paar klompen en een stolpvaas 

- Schenking van een zwarte japon, 2 Heilige Communieprenten en een pak 

huwelijkstelegrammen 
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1.2. Behouden en beheer 

 

 

1.2.1. Restauraties 

 

De schilderijlijsten van een burgemeestersportretten van Sinaai werden gerestaureerd voor 585 EUR. 

Dezelfde portretten werden gereinigd voor een bedrag van 242 EUR. 

Het beeld ‘pastoor De Meerleer’ van Jan Frans Van Havermaet en het beeld de Heilige Dymphna 

werden gerestaureerd voor een bedrag van 475 EUR. 

De ‘pomp De Lateur’ (vroegere pomp van de vismijn werd gerestaureerd door Luc Heirbaut voor een 

bedrag van 3.376 EUR. De kost voor een nieuwe sokkel bedraagt 407 EUR. 

Het Tinelmonument in Sinaai kreeg een nieuwe zuil in blauwe hardsteen voor een bedrag van 1.055 

EUR. 

Het afhalen, verplaatsen en verpakken van het schilderij van Leopold II en zijn vrouw door een 

gespecialiseerde kunsttransportfirma kostte 2.051 EUR. 

 

Totale kost onderzoek, conservering en restauratie 2018: 9.299 EUR. 

 

 

1.2.2. Depotwerking 

 

Bij de provincie Oost-Vlaanderen werd voor een bedrag van 1.777 EUR verpakkings- en 

depotmateriaal aangekocht (formule groepsaankoop).  

Bij de firma Cami werd voor een bedrag van 528 EUR aan conserveringsmaterialen gekocht.  

Er werd geïnvesteerd in klimaatcontrole van de depots: dataloggers werden gekalibreerd in 

afwachting van nieuwe hardware (218 EUR). Een Samsung Galaxy tablet werd aangekocht voor 

registratie van klimaatdata (469 EUR). 

 

Het breidepot op de eerste verdieping werd in 2018 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 en reinigen van machines (met 

recuperatie van bruikbare onderdelen en afvoer van restmateriaal als oud ijzer). 

 

In het Internationaal Exlibriscentrum werden enkele onderdelen gereorganiseerd: 

Bladen die niet passen in de kleine opstaande standaarddozen in het klassement werden tot nog toe 

bewaard in de laden van de grote plannenkasten zonder een logische ordening. Gedurende het jaar 

werden ze opnieuw van zuurvrije kaften voorzien en liggend ondergebracht in grotere platte dozen. 

Ze kregen een summiere basisregistratie en verwijzing naar hun depotplaats. Een deel 

probleemgevallen wacht nog op een verdere verwerking.  

Aan de hand van de informatie in de databank zijn deze bladen nu direct terug te vinden. 

De biografische gegevens over de grafische kunstenaars wordt verder bijgehouden en aangevuld 

met recente gegevens uit publicaties over het exlibris en de grafiek. 

 

 

1.3. Wetenschappelijk onderzoek 

 

1.3.1. Registratie - digitalisering 

 

 

Er werden 247 nieuwe records ingevoerd en 4.604 wijzigingen aangebracht aan bestaande records. 

Voor de collectie van de KOKW werden er 37 records ingevoerd en 2.967 wijzigingen aangebracht. 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2018 

 

6 
 

Daarnaast werd de thesaurus van geografische trefwoorden nagekeken en teruggebracht tot een 

uitgepuurde lijst met 2.927 trefwoorden. 

 

De registratie van de exlibriscollectie gebeurt afzonderlijk van de andere collecties (zie boven). 

Nieuwe invoer voor het exlibriscentrum objectendata: 1.905 records. 

 

 

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. 

 

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. Deze taak 

wordt waargenomen door een medewerker die in het kader van toegelaten activiteit als 

gepensioneerde 8 uur per week in het Exlibriscentrum is tewerkgesteld. 

Het exlibriscentrum werd lid van de Association of European Printing Museums. 

 

De bibliotheek / het documentatiecentrum van het Internationaal Exlibriscentrum wordt regelmatig 

aangevuld met lopende abonnementen.  

- L’Ex-libris Français, een uitgave van de Franse exlibrisvereniging 

- 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 Portugese Ana Maria 

Fernandes Amorim 
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1.3.3. Museumpublicaties 

 

1.3.3.1. Kinderen en het exlibris 

 

 
 

Wandelcatalogus van 58 blz bij de expo ‘Kinderen en het exlibris’ (11-03 > 19-08-2018). 

De kostprijs van de catalogus zat vervat in het toegangsgeld. 

 

 

1.3.3.2. Jozef De Beule 

 

 
 

Een wandelcatalogus van 24 blz bij de tentoonstelling ‘Jozef De Beule, een creatieve duizendpoot’ , 

(31-08 > 16-12-2018) uitgegeven als leidraad bij de tentoonstelling. 

Het stadsarchief gaf een handige biografie van de kunstenaar uit. 

De kostprijs van de beide catalogi zat vervat in het toegangsgeld. 
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1.3.3.3. Uit de wereld van de lombal 

 

 
 

Naslagwerk van 120 blz van de hand van journalist Eddy Allcock naar aanleiding van zijn lezing op 

06-09 in het Museumtheater. Deelnemers aan de lezing betaalden 10 EUR en kregen dit naslagwerk 

mee naar huis. 

 

 

1.3.3.4. Europa herbezocht 

 

 
 

Catalogus bij de tentoonstelling ‘De Republiek boetseert de wereld’ (16-09 > 16-12-2018). De 

tentoonstelling is een derde luik na de expo ‘Europa herbezocht’ uit 2017. De catalogus wordt 

opnieuw op dezelfde manier uitgegeven. Een ‘print on demand’ brochure van 104 blz aangevuld met 

een map met 40 losbladige hoogwaardige kaartreproducties. De catalogus werd verkocht à 25 EUR/ 

st bij de tentoonstelling en kende een oplage van 110 ex. 
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1.4. Publiekswerking 

 

1.4.1. Algemene bezoekcijfers Stedelijke Musea 2018 

 

2018 de Salons  Mercatormuseum  
SteM 

Zwijgershoek  
Totaal 

individuele bezoekers 4.610 1.753 4.241 10.604 

groepen / scholen 1.718 1.656 5.123 8.497 

tussentotaal 6.328 3.409 9.364 19.101 

Huis van de Sint 33.483       

Totaal 6.328 3.409 9.364 19.101 

 

Ter vergelijking: 

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: 26.258 

2015: 20.170 

2014: 16.879 

2013: 17.958 

2012: 18.382 

2011: 22.643 

2010: 21.912 

2009: 21.548 

2008: 18.703 

 

 

Enkele krachtlijnen: 

 

In 2018 bezochten 19.101 mensen de musea. Dit cijfer ligt onder het gemiddelde 2009-2018 dat 

21.684 bezoekers bedroeg. De mediaan op 10 jaar ligt op 20.170 bezoekers. Het bezoekersaantal in 

het SteM bleef min of meer op niveau met 9.364 bezoekers. In de Salons noteerden wij een daling 

van het bezoekersaantal van 12% tegenover 2017 (van 7.201 naar 6.328 bezoekers). Het 

Mercatormuseum deed het nog minder goed met een daling van 21% tegenover 2017 (van 4.362 

naar 3.409 bezoekers). Het relatieve aandeel van school- en groepsbezoeken steeg van 41% in 2017 

naar 45% in 2018. Het individueel bezoek daalde bijgevolg van 59% naar 55%.  



Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2018 

 

10 
 

 

 

 (De 33.483 bezoekers aan het Huis van de Sint 12-11 > 06-12-2018 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 52.584 mensen bedragen). 

 

Aan de basis van dit bezoekcijfer liggen volgende factoren: 

- Een stijging van het schoolbezoek. In 2017 bezochten 290 klassen het museum; in 2018 

steeg dit aantal met 23 tot 313. 

- De nasleep van 800 jaar Sint-Niklaas laat zich in 2018 nog voelen: een fototentoonstelling 

‘800 x bedankt’ in de Salons lokt 1.793 bezoekers. De presentatie van een aangekochte 

collectie ‘Nicolasiana’ in de expo ‘Sinnekloas boven!’ bracht dan weer 1.186 bezoekers naar 

het museum. 

- Een middelgroot tijdelijk project, zoals ‘De Republiek boetseert de wereld’ scoort ondanks de 

specialistische invalshoek toch boven de 1.000 bezoekers. 

- Het project ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’ als museaal onderdeel van de herdenking van 

de Eerste Wereldoorlog scoorde bijzonder goed met 1.964 bezoekers in 2018. Op 03-02-

2019 werd het afgeklokt op 3.628 bezoekers dit na een druk bijgewoond slotevenement. 

- Het succes van stadsbrede of landelijke (erfgoed)evenementen: Terrasjesdagen stadskern op 

3 museumsites (354 bezoekers), Open Monumentendag gecombineerd met de Dag van den 

Brei (985 bezoekers). 

-  

De Salons vertonen een daling van 12% in bezoekersaantal tot 6.328  bezoekers: de vierde editie 

van de tentoonstellingscyclus ‘Salons in jonge handen’ bracht een recordaantal van 1.072 bezoekers 

naar het museum (707 in 2017). Daarnaast zorgde de startexpo ‘Aanwinsten 2016-2017’ voor 395 

bezoekers en bracht het scholenproject ‘Loopgraven in W.O. I’ voor het tweede opeenvolgende jaar 

362 kinderen naar de Salons (731 in 2017). Het Festival Terraza tijdens de Vredefeesten bracht dan 

weer 809 cultuurliefhebbers naar de Salons. 

 

In het Mercatormuseum noteerden wij jammer genoeg opnieuw een daling van 21% tegenover 2017 

(3.409 bezoekers in plaats van 4.362). De tentoonstelling ‘De Republiek boetseert de wereld’ redde 

de meubelen met toch wel 1.205 bezoekers. 

 

Het SteM handhaaft zijn bezoekcijfer en noteert zelfs een lichte stijging van bezoekersaantallen van 

groepen en scholen. De nadruk lag op deze site evenwel op het project Frontleven Wereldoorlog I in 

3D (zie verder). 
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1.4.2. Publieksgerichte activiteiten 2018 

 

 Datum Wat Waar Aantal personen 
12/02/2018 > 16/02/2018 Krokusateliers SteM 196

11-03-2018 Opening TT Kinderen en het exlibris SteM 24

13-03-2018 Mercatorlezing: Belgische ontdekkingsreizigers Mercatormuseum 32

17-03-2018 Ruildag GRAPHIA SteM 37

17-04-2018 Mercatorlezing: Het land van Waes Mercatormuseum 30

22-04-2018 Erfgoeddag: thema 'kiezen' SteM 96

24-04-2018 Mercatorlezing: Stijn en de sterren SteM 104

11/05/2018 > 13/05/2018 Salons in Jonge Handen: SASK de Salons 151

18/05/2018 > 20/05/2018 Salons in Jonge Handen: Portus Berkenboom de Salons 501

22-05-2018 Mercatorlezing: Eveline Rogge Mercatormuseum 45

25/05/2018 > 27/05/2018 Salons in Jonge Handen: Forum Da Vinci de Salons 420

27-05-2018 Receptie n.a.v. beëindiging buitenrestauratie Huis Janssens Mercatormuseum 99

24-06-2018 Terrasjesdag SteM 139

24-06-2018 Terrasjesdag Mercatormuseum 121

24-06-2018 Terrasjesdag de Salons 94

19-08-2018 Opening TT Sinnekloas Boven SteM 98

31-08-2018 Opening TT Jozef De Beule SteM 50

01/09/2018 > 02/09/2018 Terrazza de Salons 809

06-09-2018 Avondlezing: uit de wereld van de Lombal SteM 70

09-09-2018 Open Monumenten Dag + Dag van den Brei SteM 789

09-09-2018 Open Monumenten Dag Mercatormuseum 130

09-09-2018 Open Monumenten Dag de Salons 66

15-09-2018 Opening TT De republiek boetseert de wereld Mercatormuseum 51

23-09-2018 Museumrondleiding Jozef De Beule SteM 8

07-10-2018 Familiedag 'de troubadour' SteM 3

08/10/2018 > 26/10/2018 Loopgraven in WO I museumatelier voor scholen de Salons 362

19-10-2018 Heer Halewijn zong een liedekijn SteM 47

21-10-2018 Museumrondleiding 'De republiek boetseert de wereld' Mercatormuseum 19

26-10-2018 Halloween in de Salons de Salons 30

27-10-2018 Familiedag 'loopgraven in WO I' de Salons 28

27-10-2018 Opening TT Frontleven WO I in 3D SteM 90

29-10-2018 Lunchrondleiding Kets & Drossens SteM 30

18-11-2018 Aperitieflezing 'de Martini Blaeu atlas' Mercatormuseum 29

19-11-2018 Seniorenmiddag Frontleven WO I in 3D SteM 47

20-11-2018 After work meeting Frontleven WO I in 3D voor secundaire scholen SteM 1

03-12-2018 Internationale dag van mensen met een beperking SteM 25

09-12-2018 Kunst- en antiekschatting SteM 169

16-12-2018 Aperitieflezing 'de Wytfliet atlas' Mercatormuseum 24

16-12-2018 Buren op bezoek SteM 35

01/02/2018 > 04/03/2018 TT Collectiepresentatie Aanwinsten de Salons 395

01/03/2018 > 08/04/2018 TT More = More (Cultuurcentrum) TTZ 701

08/03/2018 > 29/04/2018 Fototentoonstelling 800 x bedankt! de Salons 1793

11/03/2018 > 19/08/2018 TT Kinderen en het exlibris SteM Gerard Gaudaenzaal 144

21/04/2018 > 02/09/2018 TT Workflow (Cultuurcentrum) TTZ 1292

19/08/2018 > 23/09/2018 TT Sinnekloas boven! SteM Piet Elshoutzaal 1186

31/08/2018 > 16/12/2018 TT Jozef De Beule SteM Gerard Gaudaenzaal 123

14/09/2018 > 28/09/2018 TT Weerbaar Waasland SteM infopunt 85

15/09/2018 > 16/12/2018 TT De republiek boetseert de wereld Mercatormuseum 1205

28/10/2018 > 03/02/2019 TT Frontleven WO I in 3D (tot en met 31/12/2018: 3628) SteM 1964

12/11/2018 > 06/12/2018 Huis van de Sint de Salons 33483

25/11/2018 > 16/12/2018 TT Lucasgezellen (Cultuurcentrum) TTZ 753

Totaal expo excl Huis vd Sint en TT CC 6895

Eendagsactiviteiten voor individuele bezoekers Totaal gemiddeld/activiteit

Evenementen # 12 2862 239

Lezingen # 8 381 48

Museumrondleidingen #7 194 28

Workshops #9 228 25

totaal #36 3665 102
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Hier noteren wij dat het bezoekersaantal van gemiddeld 239 bezoekers op evenementen (openingen 

van tentoonstellingen, nationaal georganiseerde evenementen) qua belangstelling weer in de lijn 

ligt van 2016. De combinatie van Openmonumentendag met de Dag van den Brei bleek met 985 

bezoekers een schot in de roos.  

Het aantal deelnemers aan lezingen, blijft relatief hoog met een gemiddelde van 48 deelnemers per 

lezing. Toppers waren de lezing met Stijn Meuris (en de sterren): 104 belangstellenden en de lezing 

over de traditie van luchtballons in Sint-Niklaas (70 bezoekers).  

Open rondleidingen met gids worden qua bezoekersaantal afgetopt op 28. De 9 workshops brachten 

228 creatievelingen naar de musea. 

 

 

1.4.3. Activiteiten voor individuele bezoekers 

 

Krokuskriebels i.s.m Gezinsbond 

Van draken tot duvels, gargouilles en waterspuwers 

Tijdens de krokusvakantie zakten bijna 200 kinderen met hun ouders af naar de knutselmiddagen in 

het SteM. Er werd fijn geknipt, gekleurd en geplakt aan een originele waterspuwer. Een plakje cake 

en een glaasje fris tussendoor en dit was weer top! 

 

Mercatorlezingen 

-Belgische ontdekkingsreizigers, Alban Vanderstraeten 

-Eigendomsverhoudingen en de relatie met het Wase landschap, dr. Lies Vervaet 

-Stijn en de sterren, Stijn Meuris 

-De eerste vrouwelijke kapitein ter langer omvaart, Evelyne Rogge 

Een vaste waarde in het activiteitenaanbod in het Mercatormuseum bijgewoond door 211 

cartografiefans.  

De meeslepende opvoering van Stijn Meuris ging door in de Piet Elshoutzaal omwille van het grote 

aantal deelnemers. Kapitein Evelyne Rogge bracht een indrukwekkend verhaal over het leven op zee 

als kapiteinsvrouw. 

 

Erfgoeddag i.s.m. Erfpunt en Erfgoedcel Waasland 

Verkiezingen in het museum ‘Historische figuren hengelen naar jouw stem’ 

Op Erfgoeddag kon je kennismaken met een tiental boeiende figuren uit de rijke collectie van SteM. 

Elk fictief of echt personage vertegenwoordigde op een ludieke manier een stukje erfgoed uit onze 

streek. In een authentiek stemhokje konden 100 ‘stemgerechtigden’ op een verkiezingsformulier met 

rood potlood hun stem uitbrengen voor de man of vrouw die hen het meeste begeesterde. Het 

bloemenboeket van de dag was voor wielrenster Gerarda Van Steenlandt. 

 

Terrazza i.s.m. Cultuurcentrum en SAMWD 

‘Klassiek concerten in de tuin van de Salons tijdens de Vredefeesten’ 

Voor de derde maal kreeg klassieke muziek een eigen podium tijdens de Vredefeesten in Sint-

Niklaas. Met het schitterend weer kwamen meer dan 800 bezoekers genieten van muziek van 

componisten zoals Ravel, Sibelius, Holst of Van der Linden die WO I hebben meegemaakt of rond 

het oorlogsthema hebben gewerkt.  

 

Openmonumentendag - Dag van den Brei in samenwerking met vzw Breimuseum en Culturele 

Centrale Boontje 

De breigoedindustrie en de textielnijverheid zijn hét industrieel erfgoed van onze stad. Was dit nu 

net het thema van Open Monumentendag dit jaar. Enthousiaste vrijwilligers en vroegere 

werknemers van de fabriek Peeters-Van Haute-Duyver namen heel wat bezoekers op sleeptouw 

doorheen het museum. 

 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2018 

 

13 
 

Maand van de archeologie i.s.m. Erfpunt en SAMWD 

-Familiemiddag ‘De Troubadour’, Middeleeuwse muziekinstrumenten knutselen 

-Muziekavond ‘ Heer Haelewijn zong een liedekijn’  

Dit was een fel gesmaakte avond voor 50 liefhebbers van Middeleeuwse muziek dankzij de 

studenten en docenten van onze muziekacademie. Een middeleeuws banket sloot deze fijne avond 

af. 

 

Halloween 

Kriegelende kriebelende beestjes, griezeltocht doorheen de Salons. 

Gezinnen konden een heuse durftocht meemaken in de verduisterde kelders van de Salons. 

Daarna werd er lekker gesnoept van een taartje van onze huisbakker Jan Reed én van echte 

gebakken insecten! 

 

Internationale Dag van mensen met een beperking i.s.m. Dienst Welzijn 

Rondleiding ‘voor mensen met dementie en hun mantelzorgers’ 

In 2018 werd een gidsbeurt gemaakt op maat van mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Deze rondleiding sloeg zo goed aan zodat er plannen werden gemaakt om deze op te nemen in het 

vaste aanbod voor groepen. Ondertussen werd deze rondleiding al door meerdere Woon- en 

Zorgcentra aangevraagd voor hun bewoners. Ergotherapeuten, mantelzorgers en vooral bewoners 

die deze gidsbeurt hebben meegemaakt zijn enthousiast.  

 

Kunst-en antiekschatting 

Onze tweejaarlijkse antiekschatting kon op 169 bezoekers rekenen. Vijf experts namen 

meegebrachte voorwerpen onder de loep.  

 

Buren op bezoek III 

Rondleiding ‘Achter de schermen’ 

Reeds voor de derde maal nodigde de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas haar buurtbewoners uit 

voor een originele rondleiding met koffie en gebak. Dit event is uitgegroeid tot een fijn 

ontmoetingsmoment voor mensen die in elkaars buurt wonen. 

 

Museumrondleidingen 

-Kinderen en het Exlibris 

-Jozef De Beule 

-De Republiek boetseert de wereld 

Nog steeds worden onze museumrondleidingen, naar aanleiding van onze tentoonstellingen, op 

zondagmiddag met taart en koffie van onze huissponsors Patisserie Jan Reed en koffiebranderij Van 

Poeck door deelnemers zeer gewaardeerd. 

 

Avond-en aperitieflezingen 

-Voorstelling met Eddy Alcock ‘Uit de wereld van de Lombal’  

-Lezing ‘De Martini-Blaeu atlas’ 

-Lezing ‘De Wytfliet-atlas’ 

Ook de lezingen , naar aanleiding van tentoonstellingen, met een goed glas wijn van onze  

huissponsor Het Wijnhuis kregen 123 deelnemers over de vloer. 
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1.4.4. SteM, host voor verenigingen en stadsdiensten 2018 

 

• Sprekersevent Unizo 

• Verkiezingsdebat Unizo 

• Nieuwjaarsreceptie en jaarvoorstelling Pasar  

• Viering 10-jarig bestaan Pasar 

• Concerten en lezingen Anfiteatro 

• Vormingsdag St.-Hiëronymus mobiel team langdurige zorg 

• concerten in het museum / Passages, in een productie van het Cultuurcentrum en 

d’Academie podium 

• Vergaderingen Vereniging Leraars Aardrijkskunde 

• Ruildag exlibrisvereniging Graphia 

• Bedrijfsevent EFR group Eurogarages 

• Overleg verenigingen project WO I 

• Boekvoorstelling CC Boontje 

• Concert Forum Da Vinci 

• Diploma-uitreiking Flanders Boys Choir 

• Leesclub Davidsfonds 

• Uitreiking Leeuwenpenning Davidsfonds 

• Modeproject X, Centrummanagement  

• Lezing Frank Van den Broucke, Bibliotheek Waesiana 

• Lezing vzw Zitdazo 

• Lezing vzw Eight 

• Provinciale studiedag muziekacademies Oost-Vlaanderen, SAMWD 

• Expo Fotogroep Waasland 

• Expo Foto- en videoclub Close Up 

• Officieel moment naar aanleiding van oplevering buitenrestauratie Huis Janssens door 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 

 

 

1.4.5. Tentoonstellingen 

 

Collectiepresentatie aanwinsten – Salons (januari – maart 2018) 

Collectie-uitdieping met werk van René De Lannoy, Jef Pauwels, René De Lannoy, Gisleen Verdickt,  

Jef Van Hooste, Robert Van De Velde, Robert Buyle, Hector Van Eyck, Jos De Mey, August Nobels, 

Renaat Ivens, Lea Steppe, Karel Aubroeck, Paul Snoek, Tony Van Os 
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Kinderen en het exlibris (maart – augustus 2018) 

 

In 2018 zette Graphia, de vereniging van verzamelaars en kunstenaars die een hart hebben voor 

exlibris en kleingrafiek, het thema een vol jaar in de belangstelling.   

Dat was meteen een mooie gelegenheid om in de stedelijke collectie een reeks fraaie exemplaren 

op te diepen met het thema kinderen en het exlibris. 

In de selectie vallen enkele thema’s en tendensen op: het familieleven / het beroepsleven / 

exlibrissen vóór kinderen / enkele exlibrissen bezitten de aandoenlijke eenvoud van 

kindertekeningen / opvoeding vroeger en nu. 
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Salons in jonge handen 2018 (mei 2018) 

 

De Stedelijke Musea Sint-Niklaas presenteerden, en dit voor de vierde maal, het project ‘Salons in 

jonge handen’. Het is een samenwerking met de 3 stedelijke onderwijsinstellingen die een 

kunstopleiding aanbieden: PORTUS berkenboom, Forum Da Vinci en SASK. 

Binnen dit project stellen jongeren, per onderwijsinstelling,  gedurende 3 dagen (vrijdag, zaterdag 

en zondag) hun werken ten toon in de Salons. Dit omvat telkens een waaier van schilderijen, 

tekeningen, fotografie, multimedia, keramiek, mode en architecturale vormgeving. 

Op die manier willen wij jong en fris talent blijven aanmoedigen in hun creatieve uitspattingen door 

hun werk te tonen aan het grote publiek en dit in een uniek kader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode en creatie’ door PORTUS berkenboom (mei-juni 2018) 

 

Modestudenten van de school PORTUS berkenboom namen voor de tweede maal de Piet Elshoutzaal 

over. 

De laatstejaars van de afdeling ‘creatie en mode’ lieten zien wat zij dit jaar gerealiseerd hebben.  

Er wordt individueel gewerkt rond een thema hetgeen er voor zorgt dat er een grote 

verscheidenheid te zien is en dat ieder een eigen interpretatie heeft op het gekozen thema. 

Tijdens deze tentoonstelling namen de leerlingen de bezoeker mee in hun (leer)proces om tot een 

volwaardige collectie te komen. 

Ook de jureringen vinden op dat moment plaats bij ons plaats, voor de opening van de  

tentoonstelling. 

De opening, die elk jaar veel bezoekers trekt, gaat gepaard met een totaalspektakel: flashmobs, 

modedefilés, multimedia, … . Kortom, een frisse wind doorheen het SteM! 
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Tentoonstelling ‘Sinnekloas boven!’ (augustus – september 2018) 

 

Het stadsbestuur kon in 2018 een omvangrijke collectie ‘Nicolasiana’ verwerven: documenten en 

objecten die allen te maken hebben met de geschiedenis van onze stad. Ze werden verzameld door 

een echte ‘Sinnekloazeneir’ met een groot hart voor zijn geboortestad. 

Wat gedurende jaren stuk na stuk werd bijeengebracht na talloze bezoeken aan ruilbeurzen, 

rommelmarkten en brocantezaken, vond als geheel zijn weg naar de erfgoedcollecties van het 

stedelijk museum en het stadsarchief. Daar wordt al dit fraais geregistreerd en zorgvuldig bewaard. 

Maar eerst konden de inwoners van de stad kennismaken met deze unieke verzameling, die voortaan 

publiek bezit is. Er was nooit eerder gezien materiaal over de kermissen, bloemenstoeten, het 

verenigingsleven, straten, parken en pleinen, onderwijs, godsdienst, nijverheid en veel meer. 

Sinnekloas boven! 
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Tentoonstelling Jozef De Beule (augustus – december 2018) 

 

Een serie linoprenten en exlibrissen van Jozef De Beule (1910-2000) in de collecties van het 

Internationaal Exlibriscentrum trok de aandacht door de kwaliteit ervan. Na enig speurwerk viel de 

veelzijdige creativiteit van deze man en zijn nauwe verbondenheid met Sint-Niklaas op. Zijn carrière 

als schouwburgdirecteur combineerde hij met lesgeven aan de technische school. Ondertussen 

ontwierp hij regelmatig decors voor de toneelstukken en stond soms zelf mee op het toneel. Hij was 

ook betrokken bij de ontwerpen voor praalwagens en de affiches voor de bloemenstoeten; zijn 

kleurige tekeningen en aquarellen verluchtten geregeld de bladzijden van het Gulden Boek van de 

Stad Sint-Niklaas. 

De mooie grafiek in het bezit van het museum en het Exlibriscentrum, de kleurige decor- en 

interieurontwerpen uit Bibliotheca Wasiana, het schitterende Gulden Boek uit het Stadsarchief en de 

interessante ontdekkingen uit het bezit van zijn nazaten plaatsen deze kunstzinnige Sint-

Niklazenaar tijdens deze tentoonstelling volledig in de schijnwerpers. Een plaats die Jozef De Beule 

verdient! 
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Tentoonstelling cartografie ‘De Republiek boetseert de wereld’ (september – december 2018) 

 

De expo, onder curatorschap van cartografiekenner Stanislas De Peuter, nam de bezoeker mee op 

een reis door de wereld van 1500 tot 1700 met meer dan 100 sublieme kaarten gemaakt door 

Hollandse cartografen.  

De kaarten weerspiegelden drie krachtlijnen: 

- De zoektocht naar de specerijen via de vijf mogelijke zeedoorgangen met uniek 

kaartmateriaal van Blaeu, van Linschoten, Wytfliet, Hondius en Braun-Hogenberg. 

- De Republiek volgt Portugal: het boeiende verhaal van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie brengt de bezoeker langs de Afrikaanse west- en zuidkust, Voor-Indië en de 

eindbestemming Oost-Indië. 

- De cartografen uit de Republiek boetseren de wereld: de eerste wetenschappelijke geografie 

van de wereld illustreert hoe westerlingen keken naar Noord- en Zuid-Amerika, het Indische 

subcontinent, China en Japan. 

Bij de expo hoorde een uitvoerig gedocumenteerde catalogus met als bonus een map met 40 

losbladige 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 en twee lezingen gekoppeld 

aan de tentoonstelling. 
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Tentoonstelling ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’ (oktober 2018 – februari 2019) 

 

SteM Sint-Niklaas en Erfgoedcel Waasland brengen uniek project ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’. 

150 stereoscopische foto’s uit de periode 1916-1919 voor het eerst op groot scherm in 3D  

(28-10-2018 > 03-02-2019). 

 

 
 

 

3D-projectie 

De naam van pater-scheutist Gustaaf Drossens (1892-1962) loopt als een rode draad doorheen de 

viering van de Wapenstilstand in het Land van Waas. De reden is dat deze man zijn opdracht als 

brancardier en ziekenverpleger combineerde met een grote passie voor fotografie. Zo heeft hij zich 

opgeworpen als een van de weinige Wase documentalisten van deze gruwelijke periode uit onze 

geschiedenis. 375 stereoscopische foto’s uit de periode 1916-1919, genomen aan het Belgische 

front in de Westhoek, werden professioneel gedigitaliseerd. Een selectie daarvan werd in een 

speciaal daarvoor gecreëerde cinemazaal op een groot projectiescherm voor de allereerste keer aan 

het grote publiek getoond. De projectie duurt 16 minuten; er zijn 3D-brillen ter beschikking. De 

spectaculaire beelden illustreren op pakkende wijze het frontleven tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

 

Stereoscopische foto’s: thema’s 

• de onderwaterzetting van de IJzervlakte 

• opbouw en indeling van het loopgravenstelsel 

• wapentuig 

• het dagelijkse leven op en achter de frontlijn 

• menselijke ontberingen 

• vernietiging van het landschap, de infrastructuur, dorpen en steden 

• fronttoerisme 

• de briefwisseling van Gustaaf Drossens  

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=YYDHhwREa1g  

Productie: www.av-image.be, Sint-Niklaas 

Collectie 375 stereoscopische foto’s Gustaaf Drossens: Bibliotheca Wasiana, Sint-Niklaas 

 

Fototentoonstelling en vier persoonlijke verhalen 

De 3D-projectie wordt aangevuld met een tentoonstelling van zorgvuldig geselecteerde 

fotovergrotingen van originele kleinbeeldformaten en stereoscopische foto’s. 

Een viertal meeslepende getuigenissen van Waaslanders aan het front maken het verhaal compleet. 

Hilaire Verschelden (Sint-Niklaas), Frans Struyf (Beveren), Leo De Nayer (Temse) en Petrus Van Acker 

(Sint-Niklaas) brengen hun beklijvende oorlogsverhaal in audio.  
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1.4.6. Aanbod voor scholen en groepen 

 

1.4.6.1. Overzicht educatief aanbod 

 

Het bestaande (digitale) aanbod met de bijhorende werkbladen blijft in 2018 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 2018 aan zijn 4de editie toe, weerom met succes. 

 

Tevens was opnieuw de school PORTUS berkenboom - modeafdeling terug van de partij. Deze 

samenwerking, waarbij laatstejaarsleerlingen hun eindwerken presenteren en waarbij tevens bij ons 

de jurering gebeurt, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste jaarlijkse waarde in het museum dat 

veel bezoekers lokt.  

 

Het jaar 2018 stond echter volledig in het teken van de herdenking van de Groote Oorlog. Wij zijn 

dan ook overgegaan tot een verderzetting van het in 2017 opgestarte educatieve  project rond de 

herdenking van WOI (toen op vraag van de Scholengemeenschap Basisonderwijs Sint-Nicolaas): de 

waarheidsgetrouw nagemaakte loopgraven in de tuin van de Salons werd weerom opengesteld, de 

tentoonstelling rond WOI werd terug opgebouwd (voorwerpen uit de eigen collectie en uit de 

collectie van de KOKW) en de workshops rond het thema ‘loopgravenkunst’ werden terug opgestart. 

Het gehele project werd ook terug afgesloten met een ‘familiedag’. De scholen die we in 2017 niet 

konden ontvangen vanwege ‘volzet’, konden nu wel ontvangen. Ook dit jaar was het project weerom 

een succes.  

 

 
 

De Sintateliers werden tevens in 2018 in een nieuw jasje gestoken. Door de Sintateliers nu te 

integreren (via knutseleilandjes) in de vaste collectie van het SteM konden de kinderen, jong en oud, 

en de leerkrachten ons museum al spelend en knutselend leren ontdekken. Het hoofdthema was de 

‘muntschat’ (uit onze vaste collectie) en daarrond werd het hele Sintverhaal geweven met 

aangepaste knutselopdrachtjes, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Gezien de nieuwe manier 

van werken, werd er een uitgebreide evaluatie aan gekoppeld. Deze was, mits enkele kleine 

aandachtspunten, overwegend zeer positief. Ook de educatief medewerkers vonden deze manier van 

werken een meerwaarde voor alle partijen. Wij wensen dus op dit elan verder te gaan in de 

toekomst.   

 

In ons vaste educatieve aanbod werden volgende activiteiten/workshops toegevoegd:  

• “Er was eens…”, i.s.m. Erfpunt: een museumles + workshop omtrent mysterieuze verhalen en 

mythes voor het basisonderwijs. 

• “Legendarisch”, i.s.m. Erfpunt: een museumles over mythes en sagen  voor het secundair 

onderwijs. 
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1.4.6.2. Rondleidingen 2018 naar onderwerp 

 

Rondleidingen 2018 

Naam school groep 

Archeologie-atelier 19 2 

Barbaarse broek 4 0 

De kijkkast 15 0 

De Salons, een kleine parel 0 1 

De wereld in kaart 9 0 

De wereld van Mercator 3 31 

Er was eens 7 0 

GIS 10 0 

Goedgemutst 2 0 

Kets & Drossens 7 1 

Kinderen aan het werk 4 0 

Kunstenaarsatelier 23 0 

Linosnede 14 0 

Loopgraven in WO I 18 0 

Mercator & de ontdekkingsreizen 19 0 

Moderne cartografie 2 0 

Munten schrijven geschiedenis 3 0 

Museum achter de schermen 1 4 

Museum in schuifjes 2 0 

Onder Stoom 2 0 

One-two-tea 0 2 

Over schaapjes en bolletjes wol 1 0 

Paleolab 15 0 

Plastiekgravure 9 0 

Rechts-averechts 0 10 

Santé-beauté 28 5 

Schelpjes, botjes en fossielen 10 0 

Sinterklaasworkshop 64 0 

Spiegeltje, spiegeltje 6 0 

Typisch Waas 5 12 

Verlichtingsles 11 0 

313 68 381 

 

 

 

Ter vergelijking 2017: 

Scholen: 290 klassen;  

Verenigingen: 137 groepen 

Totaal  427 rondleidingen 

 

Ter vergelijking 2016: 

Scholen: 241 klassen;  

Verenigingen: 89 groepen 

Totaal  330 rondleidingen 
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Ter vergelijking 2015:  

Scholen: 275 klassen;  

Verenigingen: 97 groepen 

Totaal  372 rondleidingen 

 

Ter vergelijking 2014:  

Scholen: 187 klassen;  

Verenigingen: 58 groepen 

Totaal  245 rondleidingen 

 

Top 5 2018: 

1. Sinterklaasworkshops: 64 (uitverkocht) 

2. De wereld van Mercator: 31 

3. Santé Beauté: 28 

4. Kunstenaarsatelier: 23 

5. Gedeelde plaats voor Archeologie-atelier en Mercator en de ontdekkingsreizen: beide 19 

 

 

1.4.6.3. Aantal gidsbeurten per maand 2018 

 

# gidsbeurten per maand 2018 

Januari 29 

Februari 40 

Maart 45 

April 32 

Mei 37 

Juni 21 

Juli 0 

Augustus 3 

September 28 

Oktober 43 

November 73 

December 30 

TOTAAL 381 

 

De meest arbeidsintensieve maanden blijven in het voorjaar maart, april, mei en in het najaar ligt 

het absolute zwaartepunt van het jaar (+- de helft van de rondleidingen) in oktober, november en 

december. 

 

 

 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Jaarverslag 2018 

 

24 
 

 

2. Infrastructuur 

 

Gebouwenonderhoud en investeringen 

 

Het college beslist de stookketels van het SteM te vernieuwen. De vervanging zal plaatsvinden in 

2019. De balie van het SteM  en de toegangsgang tot het Museumtheater kregen een nieuwe 

verlichting. Op het binnenplein van het SteM en de Tentoonstellingszaal werden twee zitbanken 

geplaatst. 

De verlichting van de Salons werd volledig vernieuwd met computergestuurde LED-armaturen met 

onder meer 120 spots op rails op de gelijkvloerse en de eerste verdieping.  

In het Mercatormuseum werden de elektriciteitsborden vernieuwd en de aanslepende fouten in de 

verlichting van de schatkamer opgelost. Ook de inkomhal kreeg relighting met LED dankzij 

financiering van de dienst milieu. 

De drie museumsites werden aangesloten op een nieuwe meldkamer voor brand- en inbraakalarm. 

De buitenrestauratie van het Huis Janssens werd opgeleverd in het voorjaar; een officiële 

inhuldiging volgde op 27 mei. Het technisch dossier voor de binnenrestauratie wordt opgestart. In 

2018 werden de Vlaamse financiële middelen voor de binnenrestauratie toegezegd. 

 

 

3. Management 

 

3.1. Communicatie 

 

De adressendatabase werd verder geüpdatet en aangevuld: de databank werd in de loop van 2018 

uitgebreid van 1.104 records naar 1.298 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. Alle 

ingevoerde data zijn conform de nieuwe GDPR-wetgeving. 

 

In het voorjaar werd een virtuele tour in het Mercatormuseum online geplaatst. Geïnteresseerden 

kunnen vanop hun computerscherm alle museumzalen bezoeken, inzoomen op kaarten en objecten 

en fragmenten van de films bekijken. 

De algemene communicatie van het voor- en najaarsprogramma werd opnieuw uitgevoerd door de 

verspreiding van een uitgebreide brochure met beschrijving van het programma-aanbod. 

Twintigduizend placemats verspreid in de Sint-Niklase horeca kondigden de Erfgoeddag in het SteM 

aan. 

De communicatie situeerde zich vooral rond de opeenvolgende tentoonstellingen: Voor de meeste 

projecten werden flyers, folders, e-mail- en gevelbanners, 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 grote projecten ‘De Republiek boetseert de wereld’ en ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’ 

werd de communicatie in een eigen vormgeving gevoerd. 

 

De folders van de expo’s ‘Het kind en het exlibris’, ‘De Republiek boetseert de wereld’ en ‘Frontleven 

Wereldoorlog I in 3D’ werden telkens 1 tot 2 maanden lang op 100 locaties in het culturele 

Aeolusnetwerk aangeboden. 

Voor de expo’s ‘De Republiek boetseert de wereld’ en ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’ werden 

advertenties geplaatst in Openbaar Kunstbezit, De Standaard, De Zondag en Rondom. 
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Voor het project Frontleven Wereldoorlog I in 3D werden (voor het eerst in de museumcontext) door 

Distripost 28.000 folders verspreid in alle brievenbussen van Sint-Niklaas en deelgemeenten, en dit 

met een duidelijke return.  

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. 

 

 

3.2. Personeel 

 

Alle museumfuncties (staf, onthaal en techniek) bleven met dezelfde gemotiveerde werkkrachten 

ingevuld. Na pensionering of uitdiensttreding werd het museumteam aangevuld met een 

museumtechnieker en een onthaalmedewerker. 

Op vandaag werken er 12 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 

 

Een vrijwilligers is actief binnen het algemene collectiebeheer onder meer bij de ondersteuning van 

registratie, behoud en beheer en depotzorg. 

 

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 2018 deel aan studiedagen of volgden een specifieke opleiding. 

 

 

3.3. Algemeen beleid 

 

Met de museumpartners werden goede relaties onderhouden. 

 

Met de KOKW werden de gesprekken aangeknoopt voor de toekomstige invulling van het Huis 

Janssens. Over het museale gedeelte (gelijkvloers en eerste verdieping) werd snel een consensus 

gevonden. Er werd verder onderhandeld over het functionele gebruik van de andere gedeelten van 

het gebouw. 

 

Met de Erfgoedcel Waasland werd er op inhoudelijk, financieel en organisatorisch valk heel nauw 

samengewerkt rond de succesvolle co-productie ‘Frontleven Wereldoorlog I in 3D’. 

 

Graphia hield altijd zijn bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ruildag in de lokalen van het SteM. 

De publicatiemogelijkheden van het centrum in het mooi uitgegeven tijdschrift Boekmerk brengen 

de activiteiten tot bij de geïnteresseerden. Samen met Graphia werd een jongerenwedstrijd opgezet 

gekoppeld aan de Internationale wedstrijd voor exlibris- en kleingrafiek Sint-Niklaas 2019. 
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Samen met Erfpunt werd een nieuw atelier over archeologische voorwerpen en hun verhalen in de 

markt gezet: doelgroepen lager en secundair onderwijs.  In het samenwerkingsproject ‘Maand van de 

Archeologie’ over het thema ‘middeleeuwse muzikanten’ bracht de muziekavond ‘Heer Halewijn 

zong een liedekijn’ veel volk op de been.  

 

Samen met de vzw Breimuseum werd op Openmonumentendag de Dag van den brei georganiseerd: 

het gevolg was een overrompelende opkomst van bijna 800 deelnemers. Er was ruim aandacht voor 

het industriële erfgoed van de vroegere textielfabriek waarin het museum gehuisvest is.  

 

Stef Van Bellingen van WARP vzw bracht advies uit over de voorbereiding van de Grafiekbiënnale 

2019. 

 

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 promo voor Erfgoeddag 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.  

 

De museumcommissie vergaderde in 2018 drie maal, dit vooral in functie van de feedback van de 

Vlaamse administratie op het beleidsplan 2019-2023. Daarnaast werden ook mogelijke aanwinsten 

door de commissieleden geadviseerd. Tenslotte had men het over de principes van een 

afstotingsbeleid, een visie op de toekomst van de Salons, communicatie en financiering en werd de 

werking van 5 jaar museumcommissie geëvalueerd.  

 

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. 

 

 

 

Ward Bohé 

Conservator 

17 april 2019 


