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Inleiding 
 
Focussen op wat uniek is. 
 
Welke rol is er de komende 6 jaar weggelegd voor de Stedelijke Musea Sint-Niklaas, het enige 
regionaal erkend museum in het Land van Waas?  
 
Een terugblik op de periode 2009-2013 leert dat er forse stappen vooruit zijn gezet:  
De activiteiten uit het jaarprogramma: lezingen, evenementen en rondleidingen worden druk 
bijgewoond.  
De vriendenvereniging Opdonder4 blijft met bij wijlen bizarre performances op een originele manier 
het publiek bij de collecties betrekken. 
Een reeks tentoonstellingen (eigen producties en co-producties) lokte heel wat nieuwe bezoekers.  
We denken hierbij onder meer aan ‘Beelden Verbeelden’ en ‘Je suis dada’ (Salons voor Schone 
Kunsten), ‘Heilige Boontjes’, ‘het Rariteitenkabinet’ en ‘Arm maar proper’ (SteM), de Grafiekbiënnales 
en ‘Merkwaardige Boekmerken’ (Internationaal Exlibriscentrum) en last but not least: ‘Mercator 
Digitaal’. 
De site Zwijgershoek is de ideale thuisbasis gebleken voor het uitoefenen van niet-publieksgerichte 
(maar even waardevolle) basisfuncties: verzamelen en behoud en beheer (modern uitgeruste depots) 
en wetenschappelijk onderzoek (met de beschikbare hard- en software en vakkennis voor 
inventarisatie en digitalisering). 
Met de introductie van de digitale presentaties in de rijke collectie en een complete ‘make over’ van 
het interieur gaf de museumploeg vorm aan een mooi, gespecialiseerd en uniek Mercatormuseum. 
De Salons voor Schone Kunsten werden de voorbije jaren volledig toegankelijk gemaakt met de 
installatie van een plateaulift in de inkom en een personenlift in het gebouw. 
 
Het werk is echter verre van af. 
 
De contacten met onze erfgoedgemeenschap kunnen nog veel meer gestroomlijnd verlopen. 
Op vlak van communicatie worden daarom prioritair een aantal pijnpunten weggewerkt: de huisstijl 
wordt herbekeken, de databank compleet hervormd, een nieuwe website gaat on line en er wordt 
systematisch regionaal geadverteerd. 
Een goed uitgeruste digitale klas in het Mercatormuseum zal met 8 vernieuwende museumlessen over 
moderne cartografie een degelijk aanbod voor het secundair onderwijs op de markt zetten.  
In plaats van de collecties verder te blijven uitbreiden, - op opportuniteiten voor verwerving wordt wel 
steeds ingegaan,- nemen wij de optie om de nodige restauraties op de bestaande verzameling uit te 
voeren en een doordacht afstotingsbeleid  te voeren. 
Het delen van onze expertise met particulieren of verzamelaars, met erfgoedverenigingen en collega’s 
zien we als een boeiende opdracht.  
Een actief publicatiebeleid en een toegankelijke museumbibliotheek zorgen er voor dat  de resultaten 
van het wetenschappelijk onderzoek rond de collecties (door eigen medewerkers en in samenwerking 
met partners) vlotter hun weg vinden naar het publiek. 
Twee permanente presentaties van collecties worden dynamisch: in de Salons voor Schone Kunsten 
tonen wij om de drie jaar gedeelten van het kunstpatrimonium in een originele thematische context. 
De actualisering van de moderne cartografie wordt in de lijn van Mercator Digitaal een interactief 
verhaal met multimedia. 
Er is een middellange-termijnplanning vastgelegd voor tentoonstellingen. Van 2014 tot en met 2017 
wordt er vooral tentoongesteld met collecties waar de Stedelijke Musea quasi uniek zijn in het 
Vlaamse Museumlandschap: brei, cartografie en kleingrafiek. Deze focus op deelcollecties leggen wij 
niet zomaar: de cultuurliefhebber of –toerist die iets speciaals en vernieuwend wil ervaren over deze 
thema’s zal hier ongetwijfeld aan zijn trekken komen. 
In de Salons worden gastproducties in dialoog gebracht met de nieuwe thematische presentaties. We 
drukken de hoop uit dat het stadsbestuur de nodige middelen kan vrijmaken om het rijke, maar 
vandaag wat uitgeleefde interieur in stand te houden. 
Een adviesraad met vertegenwoordigers van de museumpartners (KOKW, Graphia, Opdonder4 om er 
maar enkele te noemen), gebruikers en experts zal het draagvlak van onze instelling, lokaal en 
regionaal, alleen maar verbreden. 
 
Maar koken kost geld.  
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De musea gebruiken de werkingssubsidie op een verantwoorde wijze voor het invullen van de 
basisfuncties. Projectsubsidies, sponsoring, ticketverkoop en de opbrengsten van de museumshop 
vullen deze inkomsten verder aan. Het stadsbestuur blijft als inrichtende macht wel garant staan voor 
de grootste financiële inbreng. In dit beleidsplan worden een aantal opties genomen die slechts 
haalbaar zullen zijn, in zo verre de verzamelingen, de museuminfrastructuur, het personeelskader en 
de financiële onderbouw op niveau blijven om de basisfuncties van een museum verder kwaliteitsvol 
uit te oefenen. 
Met volle vertrouwen kunnen de Stedelijke Musea Sint-Niklaas zo hun rol als kernspeler in het 
cultureel erfgoedveld van de regio verder uitbouwen. 
 
 
Ward Bohé 
conservator Stedelijke Musea Sint-Niklaas 
 
met fierheid namens het voltallige museumteam dat de opbouw van dit plan verzorgde 
 
26/09/2013 
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Deel 1: proces van beleidsplanning 
 
1.1. Voorbereiding beleidsplanning 
 
Publieksonderzoek Stedelijke Musea Sint-Niklaas mei 2010 
Een publieksonderzoek in de loop van mei 2010 gevoerd bij 368 respondenten. Het onderzoek peilde 
naar het socio-demografisch profiel van het museumpubliek, de samenstelling van het 
bezoekersgezelschap, bezoekfrequentie en duurtijd van het bezoek, de respons op informatie- en 
mediakanalen, een evaluatie van het culturele aanbod en de dienstverlening van de musea en 
tenslotte de bezoekersmotivatie. 
 
Memorandum cultuurraad Sint-Niklaas:Wenken aan een nieuwe coalitie februari 2012 
In het memorandum worden de Stedelijke Musea vermeld in het kader van een vernieuwde 
adviesstructuur en tentoonstellingsinfrastructuur voor verenigingen. 
 
Witboek stad Sint-Niklaas 2013-2018 
Op vlak van cultuur legt het witboek voor de beleidsperiode 2013-2018 de volgende klemtonen: 
- een intensere samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen 
- een sterkere inzet op vrijwilligers 
- het voeren van een integraal tentoonstellingsbeleid 
- het Mercatormuseum laten groeien tot een cartografiemuseum met een landelijke uitstraling 
- het Internationaal Exlibriscentrum verder uitbouwen tot een grafisch centrum 
- een dynamischer werking opzetten in de Salons voor Schone Kunsten 
- bijzondere aandacht schenken aan materieel en immaterieel erfgoed 
 
Strategisch plan stad Sint-Niklaas 2013-2018 
Het strategisch plan vloeit voort uit het Witboek en formuleert concrete beleidsdoelstellingen. 
 
Beheers- en beleidscyclus (BBC) 2014-2019 
De software Olympus voorziet in een praktische tool om de jaarplanning en budgettering voor de 
beheers- en beleidscyclus 2014-2019 te formaliseren. De doelstellingen van het witboek worden 
vertaald in concrete actieplannen en worden van een lange termijnfinanciering voorzien. 
 
Stedelijke Musea Sint-Niklaas: actieplannen 2010, 2011, 2012 en 2013; jaarverslagen 2009, 2010, 
2011 en 2012 
 
 

1.2. Beleidsplanningsproces 
 
1.2.1. Museumstaf en experts 
Volgend traject werd afgelegd in functie van de opmaak van het beleidsplan 2014-2019 
 
Werkoverleg 15 maart 2012: interne vergadering over beleidsplan 2014-2019 
 
Gesprek met de schepen van cultuur 11 april 2012 over de opmaak van het strategisch meerjarenplan 
 
Cultuuroverleg 4 mei 2012: eindverslag SWOT-analyse cultuur 
 
Cultuuroverleg 14 mei 2012: voorbereiding beleidsplanning in kader van de nieuwe beheers- en 
beleidscyclus 
 
Werkoverleg 16 oktober 2012: tentoonstellingsplanning 2013-2018 
 
Werkoverleg 26 november 2012: beleidsplanning 
 
Vergadering 18 december 2012: voorbereiding witboek Sint-Niklaas 2013-2018 
 
Infosessie 24 januari 2013: de nieuwe beheers- en beleidscyclus 
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Werkoverleg 21 februari 2013: toekomstige museale invulling Salons voor Schone Kunsten 
 
Werkoverleg 26 februari 2013: vervolg toekomstige invulling Salons en tentoonstellingsplanning 2014-
2019 
 
Werkoverleg 23 mei 2013: beleidsplanning 
 
Overleg 24 mei 2013: adviezen van mevr. Marina Laureys (Agentschap Kunsten en Erfgoed) en 
mevrouw Mieke Van Doorselaer (museumconsulent Provincie Oost-Vlaanderen) over de toekomstige 
museale invulling van de Salons en de erkenning en subsidiëring van de musea 
 
Werkoverleg 13 juni 2013: beleidsplanning: strategische en operationele doelstellingen  
 
Werkoverleg 18 juni 2013: beleidsplanning: strategische en operationele doelstellingen - acties 
 
Werkoverleg 12 september 2013: SWOT-analyse en meerjarenplanning 
 
Werkoverleg 12 september 2013: communicatie, SWOT-analyse en meerjarenplanning: 
terugkoppeling 
 
 

1.2.2. Adviezen 
 
De consultatie- en adviesronde verliep als volgt: 
 
3 juni 2013 overleg Archeologische Dienst Waasland met conservator 
 
25 juni 2013: globaal overleg met de partners van het museum (KOKW, ADW, Graphia, Breimuseum) 
en erfgoedbeheerders in de stad (stadsarchief, erfgoedcel) – terugkoppeling op bevraging SWOT 
 
9 juli 2013: overleg bestuursleden Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas met 
conservator 
 
13 augustus 2013: overleg Cultuurraad met conservator 
 
13 augustus 2013: overleg bestuur Graphia met conservator 

 
19 september 2013: gemeenteraadscommissie cultuur 

 
1.2.3. Goedkeuring 
 
11 september 2013: kennisname en goedkeuring beleidsplan door het College van Burgemeester en 
Schepenen van de stad Sint-Niklaas 
 
27 september 2013: goedkeuring beleidsplan door de Gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas 
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Deel 2: Analyse 
 
2.1. Interne analyse  
 
2.1.1. Korte historiek van het museum en van de museumcollectie 

 
De Stedelijke Musea van Sint-Niklaas, opgericht in 1913, spitsen zich toe op drie deelgebieden van het 
cultureel erfgoed: beeldende kunsten (schilderkunst en (klein)grafiek), cartografie en 
cultuurgeschiedenis. 
Door middel van het verzamelen, behouden en beheren, wetenschappelijk onderzoeken en publiek 
ontsluiten, willen de musea dit roerend kunsthistorisch en historisch erfgoed voor de toekomst 
vrijwaren. 
De verschillende deelcollecties worden voor het publiek ontsloten op een netwerk van drie sites die op 
korte afstand van elkaar liggen midden in het stadscentrum. 
 
 

2.1.1.1. Complex Zamanstraat: Huis Janssens en Mercatormuseum: 
 
Het Huis Janssens, gelegen in de Zamanstraat 49, is de zetel van de Koninklijke Oudheidkundige Kring 
van het Land van Waas (KOKW) en gaf onderdak aan de eerste museumcollecties. Het herbergt 
momenteel nog objecten van de collectie heemkunde-folklore van de KOKW, maar is gesloten voor 
het publiek in afwachting van de totale restauratie van het pand.  
 
Het Mercatormuseum, dat later in de tuin werd gebouwd, geeft onderdak aan het rijke cartografisch 
erfgoed. 

• aankoop Huis Janssens door het stadsbestuur Sint-Niklaas in 1903 
• onderbrengen verzamelingen van KOKW in Huis Janssens in 1911 met opening van het 

eerste ‘stedelijk’ museum in 1913 
• openstellen Mercatorzaal na overeenkomst tussen KOKW en stadsbestuur in 1962 
• opening zaal Boudelo in 1981 (tot 1991) 
• renovatie en educatief aangepaste vormgeving voor volwaardig Mercatormuseum in 1994 
• uitbouw afdeling Moderne Cartografie i.s.m. NGI in 1996 (ontruimd in 2012) 
• actualiseren van de permanente opstelling historiek van de cartografie en oeuvre van 

Mercator met inbreng van digitale presentaties in 2012-2013 
• heropening voor het publiek in maart 2013 

 
 

2.1.1.2. Salons voor Schone Kunsten 
 
De topstukken van de collectie schilderkunst worden gepresenteerd in de Salons voor Schone 
Kunsten, Stationsstraat 85. 
 

• aankoop huis Meert door stadsbestuur Sint-Niklaas in 1984 
• publieke openstelling als ‘Salons voor Schone Kunsten’ in 1988 
• gesloten wegens aanpassingswerken van april 2012 tot september 2013 

 
 

2.1.1.3. Museumcomplex Zwijgershoek 
 

De museumfuncties ‘verzamelen’, ‘behouden en beheren’ en ‘ wetenschappelijk onderzoeken’ worden 
centraal uitgeoefend op de site Zwijgershoek 14, die uitgerust is met moderne ateliers en depots. Ook 
de museumadministratie is gevestigd op de site Zwijgershoek. In het complex bevinden zich het 
cultuurhistorisch museum SteM Zwijgershoek en het Internationaal Exlibriscentrum. 

• aankoop voormalig fabriekscomplex door stadsbestuur in 1971 
• opening Internationaal Exlibriscentrum in 1975 
• opening zaal Van Muziekdoos tot Grammofoon in 1979 
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• opening zaal Barbierama in 1985 
• opening Boudelozaal  in 1991 
• opening nieuwe inkomhal met centrale balie in 1992 
• opening totaal vernieuwd museum SteM Zwijgershoek in 2008 
• ingebruikname nieuwe archiefruimte Exlibriscentrum in 2009 
• opening van de Gerard Gaudaenzaal (voor tijdelijke tentoonstellingen) in het 

Internationaal Exlibriscentrum (juni 2011) 
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2.1.2. Beschrijving van de huidige werking (4 functies) 
 
2.1.2.1. De verzamelfunctie 
 
De voornaamste doelstelling van het huidig collectiebeleid van de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas 
bestaat erin om een goed doordacht verwervingsbeleid te voeren dat, waar nodig, lacunes in sommige 
collecties kan opvullen en het verzamelbeleid strikter moet afbakenen. Dit beleid zet zich af tegen de 
algemene mentaliteit van het verleden waarbij verzameld werd om te verzamelen. Er wordt vandaag 
rekening gehouden met een aantal criteria zoals de positie ten opzichte van musea met vergelijkbare 
collecties, de regionale rol van de Sint-Niklase musea, in relatie tot en in overleg met andere musea in 
het Waasland, en de functie van een nieuw object in de collectie (aanvulling, versterking, uniciteit, 
exemplarische functie, enz.).  
Andere criteria voor verwerving zijn de waarde van een object (artistieke of (cultuur)historische 
waarde, herkomst (pedigree), datering, signatuur,…), de prijs van het object en de toestand (goed 
geconserveerd, aan behandeling toe, aan restauratie toe,…). 
Ook ligt er voldoende nadruk op de verwervingsprocedure: de situering van het voorwerp wordt onder 
de loep genomen, de prijs wordt grondig afgewogen en het advies van een commissie van experts en 
de sectie ‘beeldende kunsten’ van de Cultuurraad wordt, zoveel als mogelijk, gerespecteerd en 
gevolgd. 

De prioriteiten op vlak van verwerving situeren zich als volgt: 
- beeldende kunsten: aankoop naar aanleiding van een tijdelijke tentoonstelling, aanvulling 

collectie 19de eeuwse schilderkunst, aankoop van representatief werk van regionale 
kunstenaars, kunstenaars die een band met de stad hebben of aan de Stedelijke Academie 
hebben gestudeerd, (jonge) Vlaamse grafici,… 

- cartografische collectie: Het Mercatormuseum toont een uitgebalanceerde collectie oude en 
moderne cartografie. 
Er is in de nabije toekomst geen onmiddellijke nood aan aanvullingen of afstotingen. De 
bruikleen van objecten van het Nationaal Geografisch Instituut (onbepaalde duur sinds 1997) 
wordt geëvalueerd in functie van een nieuwe invulling van de zaal ‘moderne cartografie’ 
(heropening gepland 2014). 
Enkel bij uitzonderlijke opportuniteit zal nog worden aangekocht.  

- cultuurgeschiedenis: in bruikleen nemen van archeologische objecten uit de regio door 
intensieve samenwerking met de Archeologische Dienst Waasland en de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, aanvaarding van schenkingen voor de collectie 
lichaamsverzorging voor zover de voorwerpen een lacune in de verzameling invullen, selectief 
inspelen op het ruime aanbod industrieel erfgoed van de breigoedsector door de teloorgang 
van deze industrietak in de regio. 

- Het afstotingsbeleid van de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas omvat vandaag vooral het 
industrieel erfgoed, namelijk de uitgebreide verzameling breimachines, afkomstig van diverse 
bedrijven uit de regio. Het college van burgemeester en schepenen besliste in 2006 om de 
verzameling breimachines niet verder uit te breiden in aantal. De collectie ‘mens en lichaam’ 
wordt gescreend op dubbels. 

 
In het collectieplan wordt uitgebreid ingegaan op alle facetten van het verwervings- en 
afstotingsbeleid. 
 
 
Genotsrecht van de collecties: 
 

1. collectie historisch cartografisch erfgoed in het Mercatormuseum: langdurige bruikleen van de 
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (contract sinds 1962) 

2. collectie moderne cartografie in het Mercatormuseum: langdurige bruikleen bij het Nationaal 
Geografisch Instituut 

3. collectie Stedelijk Kunstpatrimonium (schilderkunst en grafiek): eigen bezit (verwerving via 
aankoop, schenking of legaat (Verstraeten, Mathys-Vanneste, Albert, ..), en enkele bruiklenen 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

4. collectie Internationaal Exlibriscentrum (kleingrafiek en gelegenheidsgrafiek): eigen bezit 
(verwerving via aankoop, schenking of inzendingen op wedstrijden) 
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5. collectie industrieel erfgoed in het brei-atelier in SteM Zwijgershoek: eigen bezit (verwerving 
via aankoop of schenking) 

6. archeologische collectie van de vroegere Boudelo-abdij (Klein-Sinaai) in de verhaallijn ‘mens 
en materie’ in SteM Zwijgershoek: eigen bezit (verwerving via overdracht door het Verbond 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Oost-Vlaanderen), in depot en beheer gegeven aan de 
Archeologische Dienst Waasland. Stadsbestuur en Archeologische Dienst Waasland sloten in 
dit verband een beheersovereenkomst 

7. collectie regionale archeologische objecten in de verhaallijn ‘mens en materie’ in SteM 
Zwijgershoek: eigendom van de A.D.W., geëxposeerd en verzekerd door het Stadsbestuur 

8. collectie lichaamsverzorging in de verhaallijn ‘mens en lichaam’ (vroegere verzameling 
Barbierama) in SteM Zwijgershoek: eigen bezit (verwerving via aankoop) 

9. een reeks voorwerpen en documenten in de verhaallijn ‘mens en machine’ in SteM 
Zwijgershoek: langdurige bruiklenen van diverse instellingen en particulieren 

 
 

2.1.2.2. De behoud- en beheerfunctie 
 
Basisregistratie 
 
De registratie van objecten gebeurt in Adlib, software voor registratie van museumobjecten. Het 
netwerk ‘Musea Oost-Vlaanderen in evolutie (MovE)’ registreert zijn collecties via dit softwareplatform 
wat resulteert in een centrale objectencatalogus op het internet (www.museuminzicht.be en 
www.erfgoedinzicht.be). Wij maken van bij aanvang al deel uit van dit netwerk. (voor informatie over 
de registratie zie: 2.1.2.3. Wetenschappelijke functie) 
 
 
Restauraties en restauratieplan 
 
Elk jaar is er een budget beschikbaar voor restauratie en conservatie (15.000 € op begroting 2013).  
Jaarlijks worden een aantal conservatie- en/of restauratiedossiers opgestart. Hiervoor wordt een 
beroep gedaan op professionele derden.  
 
Controle licht- en temperatuurbeheersing:  
 
Er zijn vijf mobiele humbugs beschikbaar die worden ingezet in de verschillende afdelingen en de 
meetresultaten worden omgezet in tabellen. 

• In de Salons voor Schone Kunsten: geen licht- en temperatuursbeheersing mogelijk (aard 
van het gebouw), echter dagelijks manuele notitie temperatuur en luchtvochtigheid.. In 
het Mercatormuseum: systeem van klimaatbeheersing. Dagelijkse manuele notitie 
temperatuur en luchtvochtigheid. Regelmatige lichtmetercontrole bij het fragiele papieren 
erfgoed. Bij de renovatie in 2012 werd de lichtinstallatie vernieuwd (gedeeltelijk LED-
verlichting en dimbare spots) 

• In SteM Zwijgershoek: specifieke klimaatbeheersing in een aantal vitrines. De metalen 
voorwerpen van de afdeling archeologie worden getoond in hoogwaardige klimaatvitrines 
van de firma Rothstein Vitrinen (licht en RH worden gereguleerd). UV-filters tussen 
lichtbron en kast in de vitrines. Elke lichtmodule van het nieuwe verlichtingssysteem in de 
permanente opstelling (Zumtobel Lighting) is individueel dimbaar, en werd bij installatie 
op maat van de verlichte objecten ingesteld. De glazen industriële shed-daken werden 
voorzien van UV-werende folie. De verwarmingsinstallatie zorgt voor een constante 
temperatuur in de expositieruimtes, ateliers en depots (nacht 16°; dag 19°).  

• In de depots: extra binnenmuren tegen de buitenmuren opgetrokken om condensvocht te 
vermijden. 

• Vanaf 2012 worden het dagelijks onderhoud en herstellingen van de airco’s, verwarmings- 
en verluchtingsinstallaties uitbesteed aan een gespecialiseerde firma. 
 

Calamiteitenplan 
 
Bij calamiteiten worden de regels toegepast die beschreven staan in het Suppoostenhandboek, een 
uitgave van het provinciebestuur Antwerpen. Bij elke museumbalie ligt een kopie van de 
noodprocedure op een vaste plaats. Elke museumafdeling heeft voldoende noodsignalisatie en –
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bewegwijzering, brandblussers, brandhaspels, pictogrammen en evacuatieplannen. Alle suppoosten 
hebben een interne opleiding veiligheid gekregen.  
 
 
Beveiliging 
 

- Mechanische beveiliging:  
Bij nieuwbouw en renovatie: gebruik inbraakveilige deuren, ramen en scharnieren.  
 

- Elektronische beveiliging:  
In alle gebouwen bevindt zich een inbraakalarmsysteem (museumbeveiliging niveau 2 met deur- en 
raamcontacten, infrarood bewegingsmelders en een centrale meldkamer) en een 
branddetectiesysteem (door BVVO-erkend installateur). Alleen daartoe bevoegde personen kunnen 
beveiligde zones aan- en uitzetten met een individuele (traceerbare) code. Bij inbraakalarm: 
automatische telefonische doormelding naar de conciërges en twee stafleden. Na controle ter plaatse 
wordt eventueel de politie verwittigd. Bij brandalarm wordt de brandweer automatisch verwittigd. Ook 
hier: telefonische doormelding naar de conciërges en twee stafleden. De alarminstallaties worden 
tweemaandelijks getest. Zowel in de Salons voor Schone Kunsten (bijna alle zones) en in SteM 
Zwijgershoek (9 camera’s in 3 zones met een totaaloppervlakte van +/-1.050 m²) werden 
bewakingscamera’s geïnstalleerd. Het controledisplay bevindt zich bij de museumbalies. De opnames 
worden 14 dagen bewaard op een digitale recorder. Bij consultatie van camerabeelden wordt een 
strikte procedure toegepast (toepassing Wet op de Privacy van 1991).  
De breimachines worden elektronisch en mechanisch beveiligd, zodat bezoekers ze niet zelf kunnen 
activeren. In overleg met de dienst preventie van de stad: machines worden enkel in het bijzijn van 
de collectieverantwoordelijke of een daartoe opgeleide vrijwilliger geactiveerd, en het publiek wordt 
uitdrukkelijk gevraagd minstens een meter afstand te houden van draaiende onderdelen (hiertoe werd 
bij de opstelling voldoende ruimte gecreëerd rond de machines). 
 

- Organisatorische beveiliging:  
Toepassing sleutelbeheerplan. Het sleutelplan van het museum SteM Zwijgershoek omvat slechts 3 
(hiërarchisch ingedeelde) zones (zone 3: publieke zone; zone 2: personeelszone; zone 1: gesloten 
depot). Alleen drie bevoegde stafleden en de beide conciërges beschikken over een sleutel die 
toegang geeft tot zone 1 (en alle andere zones). Jaarlijkse evacuatieoefening. Bij grote evenementen 
en tentoonstellingen wordt vóór de opening een ad hoc veiligheidsrondgang georganiseerd. Bij het 
openen en sluiten doen de suppoosten een controlerondgang door alle zones van het gebouw. 
Kasontvangsten: dagelijkse ophaling en bewaring in brandkast 
 
 
Preventieve conservatie 
 
Bij de aankoop van 83 vitrines om archeologische voorwerpen te presenteren, werd nog verder 
gegaan dan de strenge normen die de producent Rothstein Vitrinen hanteert. De standaard 
textielbekleding van ruggen en vloerpanelen van vitrines werd vervangen door een bekleding in 
katoen die gegarandeerd zuurvrij werd behandeld. De meeste kleine metalen objecten in de 
klimaatvitrines prijken op (inerte) plexi displays. Voor de bouw van 43 maatwerkkasten en sokkels 
door de eigen stadsdiensten werden enkel museumvriendelijke materialen aangewend: zuurvrije MDF 
behandeld met formaldehydevrije verven. Ook voor de uitbouw van de beide depots werd 
geïnvesteerd in nieuwe opslagmaterialen: twee milieukasten voor de bewaring van brandbare 
materialen, ettelijke m² museumwaardige schilderijenrasters, schilderijenrekken in het gesloten 
depot… In het Internationaal Exlibriscentrum wordt voor de papieren collectie enkel en alleen nog 
gewerkt met zuurvrije dragers, leggers en cassettes. 2.000 bladen grote grafiek worden in plankasten 
bewaard. Deze verzameling wordt slechts zeer sporadisch geëxposeerd en aan het licht blootgesteld. 
Bij consultatie van de werken worden medewerkers en bezoekers verplicht om katoenen 
handschoenen te dragen.  
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2.1.2.3. De wetenschappelijke functie 
 

Inventaris 

 
Het museum gebruikt het digitale collectieregistratiesysteem Adlib, voor alle collecties. Voor het 
erfgoed van de breigoedsector werd in 2013 begonnen met de registratie in Adlib. 
Bovenop de basisregistratie worden regelmatig de volgende velden ingevuld of toegevoegd: 
fotoreproductie, periode, iconografie (volgens Iconclass), associaties, documentatie, tentoonstellingen, 
bruikleen. Deze informatie kan door de museumbezoekers ook geraadpleegd worden op een computer 
in het infopunt en in het publiek depot. 

- collectie kleingrafiek Internationaal Exlibriscentrum: 13,5 %geregistreerd (21. 621 van ca. 
160.000 objecten) 

- collectie archeologisch erfgoed van de Boudelo-abdij: 177 voorwerpen geregistreerd. Het 
beheer van de collectie werd in 2013 overgedragen aan de Archeologische Dienst Waasland. 

- collectie archeologisch erfgoed in verhaallijn ‘mens en materie’ in SteM Zwijgershoek: 
volledige papieren inventarisatie (inclusief restauratiedossiers) door Archeologische Dienst 
Waasland 

- collectie cartografisch erfgoed Mercatormuseum: 100 % geregistreerd (120 voorwerpen) 
- collectie lichaamsverzorging in de verhaallijn ‘mens en lichaam’ in SteM Zwijgershoek 

(vroegere Barbierama-verzameling): 95 % geregistreerd (4.060 voorwerpen reeds 
geregistreerd) 

- collectie industrieel erfgoed van de breigoedsector: 80 % geregistreerd in Excel; aanvang van 
registratie in Adlib (53 records gerealiseerd) 

- collectie Stedelijk Kunstpatrimonium: 100 % geregistreerd (3.303 objecten) 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek:  
 
- Voorbereiding tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ 2010-2012: studie en prospectie in functie van 

het schrijven van het tentoonstellingsconcept, de scenario’s en de begeleidende teksten door de 
museumstaf 

- Uitgave facsimile atlas 1607 i.s.m. Davidsfonds (2012): studie en inventarisatie kaarten, schrijven 
van informatieve tekst door wetenschappelijk medewerker Greet Polfliet 

- Onderzoek van objecten en verzamelen van informatie bij registratie van objecten in Adlib (vnl. 
exlibris en objecten verhaallijn ‘mens en lichaam’) 

- Voorbereiding tentoonstelling België in kaart (2011) 
- In functie van aankopen kunstwerken: raadplegen dossiers kunstenaars, samenstellen dossiers 
- Onderzoek van de textielgeschiedenis van de stad Sint-Niklaas (archieven breifabrikanten, 

verzamelen van immaterieel erfgoed (getuigenissen) van personen die in de sector gewerkt 
hebben) dat resulteerde in de opstelling in het brei-atelier van SteM Zwijgershoek en de uitbouw 
van een GIS-systeem op een aanraakscherm in de permanente opstelling. Dit geoloket over de 
geschiedenis van de textielnijverheid in de stad wordt sporadisch aangevuld met nieuwe 
informatie. Het publiek kan deze databank ook raadplegen via internet 
(http://geoloket.cevi.be/Sint-Niklaas/Stem/Textiel/Consult/Start.htm). De resultaten van het 
onderzoek werden ook gebruikt voor de realisatie van een textielwandeling in het stadscentrum, 
die kan geboekt worden door groepen, en voor de uitgave  van een begeleidende brochure.  

- De studie van de verzameling cartografisch erfgoed in het Mercatormuseum gebeurt gedeeltelijk 
ook door de KOKW, de eigenaar van de collectie. De resultaten worden gepubliceerd in hun 
Annalen. 

- De museumstaf publiceert op regelmatige basis artikels in het tijdschrift ‘Boekmerk’ van Graphia, 
de vereniging van exlibriskunstenaars en –verzamelaars. 

- In functie van tijdelijke tentoonstellingen rond een bepaald thema worden exlibris bestudeerd en 
vaak in een beschrijvende catalogus gepubliceerd (2009 Internationale Exlibriswedstrijd, 2010 
2011 Nelly Degouy, 2012 Merkwaardige boekmerken, 2013 Egyptomanie en exlibris) 

- Er werd archiefonderzoek en prospectie bij andere musea uitgevoerd met het oog op de realisatie 
van de tentoonstelling ‘Arm maar proper. Historische blik op hygiëne en volksgezondheid’. Deze 
tijdelijke tentoonstelling, die liep van 5 september tot 31 oktober 2010, werd volledig in eigen 
beheer georganiseerd. 
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2.1.2.4. De publieksgerichte functie 
 
2.1.2.4.1. Presentatie van de collecties 
 
SteM Zwijgershoek 
 
Op een oppervlakte van meer dan 2.000 m² maakt de bezoeker kennis met een interactieve 
presentatie, die aan de hand van een uitgelezen selectie aan voorwerpen en documenten de rijke 
geschiedenis van het Waasland vertelt. De mens staat centraal: zijn stem neemt de bezoeker mee op 
een driedelig traject doorheen de tijd, van de prehistorie tot de 21ste eeuw. 
 
- Permanente presentatie: drie verhaallijnen die in elkaar vloeien, aangevuld met brei-atelier en 

semi-publiek depot: ‘mens en materie’: archeologische vondsten prehistorie tot 18de eeuw, ‘mens 
en machine’: overgang landbouweconomie naar industriële economie ( 18de-20ste eeuw) , ‘mens 
en lichaam’: volksgeneeskunde, volksdevotie en lichaamsverzorging (19de eeuw tot vandaag) 

- Brei-atelier: overzicht van de evolutie van het machinaal breien met voorbeelden van historisch en 
technisch breiwerk en breimode uit de 20ste eeuw. Ook interactieve educatieve opstelling over de 
grondstoffen gebruikt in de breinijverheid.  

- Publiek depot: geeft bezoekers de kans om een groot deel van de reserves te bekijken. Met de 
aanwezige computer krijgt men toegang tot de museumdatabank.  

- Voor de visuele tekstpresentatie werden de richtlijnen van de theoretische publicaties over dit 
onderwerp gevolgd. De grafische vormgeving van teksten: door Luc Lievens, die gelijkaardige 
opdrachten heeft uitgevoerd in de provinciale musea van Velzeke en Ename en het Legermuseum 
te Brussel. De visuele tekstpresentatie: op 4 niveaus: A-teksten schetsen de algemene 
(historische) contexten, B-teksten geven uitleg over een bepaalde techniek, vindplaats,…, en op 
C-teksten vindt de bezoeker alle objectinformatie terug.  

- De teksten voor de bezoekers op A-niveau in SteM Zwijgershoek werden vertaald naar het Frans, 
het Engels en het Duits en worden ter beschikking gesteld via een gedrukte brochure.  

- Er is geen opgelegd museumparcours. 
- In dit museum worden alle zintuigen aangesproken: 

Voelen en kijken: Er zijn edusokkels en mobiele educars, gericht naar kinderen met replica, 
kledingstukken, educatieve voorwerpen, teksten , fotoreproducties,… 
Luisteren: Aan vier luisterzuilen op verschillende plaatsen in het museum kan men verhalen 
beluisteren van onder meer heiligen die vertellen over hun rol als geneesheilige, arbeid(st)ers die 
vertellen over hun werk in de breigoednijverheid,… 
Luisteren en kijken: Op drie plaatsen is er filmmateriaal: originele archiefbeelden gecombineerd 
met actuele reportages belichten de Grote Markt als evenementenplein, historische feiten uit de 
periode 1870 – 1880 zijn samengebracht in een wervelend nieuwsoverzicht, een documentaire 
schetst meer dan 100 jaar evolutie in het productieproces van de breigoednijverheid. 
Ruiken: de geur van olie in de fabriek komt de bezoeker tegemoet bij het betreden van het brei-
atelier, in de verhaallijn ‘mens en lichaam’ is er een geurpunt met eau de cologne. 
Smaken: proeven van de keuken van de Romeinen of de Cisterciënzers kan tijdens de activiteiten 
in het jaarprogramma. 

- De bezoeker wordt op diverse plaatsen uitgenodigd om iets te doen. Er wordt gedoseerd 
omgesprongen met nieuwe media: een digitale weegschaal met info over munten en koopkracht,  
een GIS-toepassing over textielnijverheid van Sint-Niklaas op een PC met aanraakscherm, een 
aanraakscherm over geneeskunde, kruidengeneeskunde, volksmiddelen en geneesheiligen. 
Verder kan de bezoeker zelf tientallen lades openen met reeksen haarkammen, poederdozen, 
toiletkoffers, replica van kledingaccessoires, grondstoffen voor de breigoednijverheid, … 

- Voor tijdelijke tentoonstellingen is er de tentoonstellingszaal van het Cultuurcentrum (627 m²) en 
een kleinere polyvalente zaal van 196 m² (de Piet Elshoutzaal). Beide zalen zijn uitgerust met een 
schilderijen-ophangsysteem, een digitale projector en flexibele museumverlichting. 
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Mercatormuseum 
 
Het Mercatormuseum bekleedt in dit land een unieke plaats. Want alleen in dit museum maakt de 
bezoeker een historische wandeling langs diverse mijlpalen van de cartografie. De echte topstukken 
ontdekt men in de schatkamer van Mercator. Met als grootste blikvangers de aardglobe van Mercator 
uit 1541, de hemelglobe van Mercator uit 1551 en een aardglobebekleding (plano) van Franciscus 
Haraeus uit 1615-1617. Deze drie objecten werden bij M.B. van 24 december 2012 opgenomen in de 
lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. 
De permanente opstelling werd in 2012-2013 opgefrist en aangevuld met de computeranimaties, 
videoreportages en interactieve aanraakschermen uit de tentoonstelling ‘Mercator digitaal’, waardoor 
het oeuvre van Mercator in een geactualiseerde hedendaagse context werd geplaatst. 
De A-teksten en de gesproken teksten van de digitale projecties in het Mercatormuseum werden 
vertaald in het Frans en het Engels en zullen in de toekomst ook aan de bezoekers worden 
gepresenteerd. 
 
Vijf thematische zalen.  

- De vroegste geschiedenis van de cartografie (van de Babylonische kleitablet tot kaarten uit de 
late 15de eeuw).  

- Het (originele) oeuvre van Mercator bevindt zich achter glas in een geklimatiseerde ruimte, 
de zogenaamde schatkamer. Er is stemmige verlichting en de wanden worden gesierd door 
plaatsnamen in het Mercatorcursief, een door de meester ontwikkelde schriftuur.  

- Het netwerk van Mercator wordt aan de bezoeker gepresenteerd via 15 videoschermen. 
- Hoogtepunten van de cartografie van de vroege 17de tot de late 19de eeuw met originele 

wandkaarten. De tekstpresentatie werd aangepast en in een moderne sobere vorm gegoten.  
- De zaal moderne cartografie werd in 2012 ontruimd en wordt i.s.m. de UGent, Vakgroep 

Geografie en het Nationaal Geografisch Instituut in de periode oktober 2013-maart 2014 
geactualiseerd en opnieuw ingericht. 

 
 

Salons voor Schone Kunsten 
 
De Salons voor Schone Kunsten zijn gevestigd in een monumentaal herenhuis uit het interbellum. Het 
indrukwekkende interieur biedt plaats aan meer dan honderd schilderijen en stijlmeubelen uit het 
stedelijk kunstbezit. 
 
De bezoeker krijgt een chronologisch en thematisch overzicht van de schilderkunst van de 16de tot de 
20ste eeuw:  
- Werken van de 16de tot de 18de eeuw 
- Kunst uit de 19de eeuw, een overzicht van het oeuvre van Henri Evenepoel en Guillaume Vogels 

(elk met aparte zaal) 
- Op de eerste verdieping: 4 ruimtes gereserveerd voor schilderijen van Wase kunstenaars, 

genretaferelen uit de 19de eeuw en werk van de Mechelse Academie-directeur Ernest Albert 
- Museumverlichting is aanwezig, maar dateert reeds van de jaren ‘80 
- Visuele tekstpresentatie: beperkt zich tot objectidentificatie op stijlvolle koperen plaatjes 
- Beknopte tweetalige folder aanwezig met uitleg over de collecties en de geschiedenis van het 

gebouw. 
 
De Salons werden gesloten van maart 2012 tot september 2013 met het oog op renovatiewerken: 
plaatsing van een plateaulift en een personenlift en verwijdering van asbest uit de kelderverdieping. 
Een nieuwe permanente opstelling volgens bepaalde thema’s wordt voorbereid.
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Internationaal Exlibriscentrum: 
 
Dit centrum bezit één van de grootste exlibriscollecties ter wereld. Er wordt een verzameling van 
160.000 exlibris bewaard en ontsloten, en verder vindt men er kleingrafiek, bladen 
gelegenheidsprenten en illustraties van de hand van 5.500 kunstenaars uit meer dan 50 landen. 
 
Dit museumonderdeel werd geconcipieerd als een documentatiecentrum. Grafiek en exlibris mogen 
immers niet permanent tentoongesteld worden. Er zijn 2 educatieve opstellingen, één opstelling in 
volzichtvitrines met een historisch overzicht van het exlibris, een tweede opstelling in tafelvitrines met 
techniekillustraties. Leestafels aanwezig. Men kan een standaardselectie exlibris consulteren, of op 
aanvraag specifieke stukken bekijken. Bezoekers hebben toegang tot de documentatiemappen en de 
uitgebreide bibliotheek met internationale, gespecialiseerde tijdschriften en monografieën. 
In juni 2011 werd de Gerard Gaudaenzaal geopend (met drukpers), palend aan de collectieruimte van 
het Exlibriscentrum. Deze tentoonstellingszaal laat toe kleinschalige thematische 
exlibristentoonstellingen, voornamelijk met werk geselecteerd uit eigen verzameling, te organiseren en 
aan het publiek te presenteren. 
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2.1.2.4.2. Communicatiebeleid  
 
Het communicatiebeleid onderging een grondige vernieuwing. 
Direct marketing vormt de basis van de nieuwe strategie. 
Het direct bereiken van (potentiële) bezoekers met een speciaal ontwikkeld gamma van brochures en 
persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten is zeer efficiënt en bovendien meetbaar. 
Door het onvoorwaardelijk inzetten op bezoekerstevredenheid is de mond-aan-mondreclame een 
grote toeleider van nieuwe publieksgroepen. 
De communicatie is afgestemd op het effectief bereiken van vier doelgroepen: individuele bezoekers, 
scholen, groepen en bedrijven.  
 
Communicatiemix 
 
De communicatiemix bestaat uit het verspreiden van folders voor doelgroepen, plaatsen van 
advertenties en het internet.  
De huidige museumwebsite is geïncorporeerd in de website van de stad met minisite voor SteM en 
Exlibriscentrum. De opbouw van een volwaardige afzonderlijke website voor de musea wordt gepland. 
Informatie over de geregistreerde objecten: nu reeds via de website www.museuminzicht.be en de 
opvolger hiervan www.erfgoedinzicht.be. Alle activiteiten van de musea worden systematisch 
aangekondigd op de websites van de Erfgoedcel Waasland en via Uit.be  
 
Individuele bezoekers 
 
De openingsuren werden uitgebreid en op elkaar afgestemd. De musea zijn nu open van dinsdag tot 
en met zondag. In functie van een rationalisering van de museumwerking en de inzet van personeel 
wordt nagedacht over een wijziging van de openingsuren. 
Speciale faciliteiten voor gezinnen met kinderen: educars, edusokkels en edukoffers in SteM 
Zwijgershoek. 
Door de aard van sommige deelcollecties en initiatieven wordt sporadisch een a-typisch 
museumpubliek bereikt. Op de Dag van den Brei komen honderden mensen (vroeger in de sector 
actief) af, die anders nooit of zelden een museum binnenstappen. De verzameling over 
lichaamsverzorging spreekt ook een allochtone doelgroep aan. Bij het concept van het nieuwe 
museum SteM Zwijgershoek werden ook kansengroepen niet uit het oog verloren: voldoende zit- en 
rustruimte voor senioren, gebruik van grote lettertypes en voldoende audio voor slechtzienden en 
blinden, een voel-parcours voor mensen met een mentale achterstand, een platformlift voor 
rolstoelgebruikers in het publiek depot, ... De installatie van twee liften in de Salons voor Schone 
Kunsten (plateaulift aan de trap in de inkomhal, bouw van een nieuwe liftkoker met personenlift)  
loste het probleem van de ontoegankelijkheid voor minder mobiele mensen op. 
Algemene museumbrochure: verspreiding via stedelijke diensten, cultuurcentra, bibliotheken en 
musea op 20.000 exemplaren. Ons aanbod komt voor in het stadspromotieplan en in de 
communicatiekanalen van de dienst Toerisme. Elk jaar werken de musea een druk bijgewoond 
activiteitenprogramma uit. In het jaarprogramma 2013: drie thematische Mercatorlezingen in het 
voorjaar,  twee museummonologen ( ‘Een dienstmeisje vertelt’ en ‘Salon Nelly’), zes aperitieflezingen 
in het najaar met een rechtstreekse link naar de collecties, de Dag van den Brei, en de Sint-Niklase 
Nacht van de Musea. Daarnaast nemen de musea deel aan enkele Vlaamse initiatieven: de 
Erfgoeddag, Open Monumentendag, de Week van de Smaak, de Seniorenweek, de Wetenschapsweek, 
het Davidsfonds-initiatief de Nacht van de Geschiedenis. Deze activiteiten dragen bij tot de 
naambekendheid buiten de directe regio omdat er grootschalige publiciteit voor wordt gevoerd in 
Vlaanderen. De musea nemen elk jaar deel aan de activiteiten van de Dienst Toerisme: de druk 
bezochte Terrasjesdagen en het Ambachtelijk Weekend. De bekendmaking van dit jaarprogramma 
gebeurt door de gerichte verspreiding van brochures (eigen database-adressen). Regelmatige 
contacten met de regionale geschreven pers. Stadstelevisie Sint-Niklaas en de regionale zender TV 
Oost worden ingeschakeld. 
 
 
Scholen 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas bieden aan het onderwijs in totaal 16 kant-en-klare lessenpakketten 
aan. Ze zijn beschikbaar voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en worden telkens 
opgebouwd uit een mix van een stuk theorie en een workshop. Invulbladen en documentatiemappen 
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zijn beschikbaar. Tien ervaren lesgevers zijn free-lancegidsen verbonden aan de musea. In de Salons 
voor Schone Kunsten is er een educatieve ruimte beschikbaar. In het Mercatormuseum wordt de 
educatieve ruimte omgevormd tot een digitale klas met een interactief schoolbord, laptops en tablets. 
Een reeks lespakketten op basis van geo-informatietechnologie wordt ontwikkeld en aangeboden 
vanaf 2014.  
In SteM Zwijgershoek staan er drie volledig uitgeruste klassen klaar om leerlingen op te vangen. De 
promotie wordt gevoerd via de organisatie van een jaarlijkse bezoekersdag ‘Klasse voor leraars’. 
Verder wordt een brochure ‘Aanbod voor scholen’ verspreid bij alle onderwijsinstellingen in het 
Waasland. 
 
 
Groepen (verenigingen) 
 
Voor groepen bieden wij in totaal 10 basisrondleidingen van ongeveer 1u aan die worden verzorgd 
door twaalf grondig opgeleide free lance gidsen en gidsen van de diensten Toerisme van Sint-Niklaas 
en het Waasland. Voor wie meer wil, worden à la carte rondleidingen verzorgd (bijvoorbeeld over 
gespecialiseerde archeologische materie. De promotie hiervoor wordt gevoerd in samenwerking met 
de diensten Toerisme van Sint-Niklaas en het Waasland.  
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2.1.3. Beschrijving van de huidige bedrijfsvoering 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas zijn een instelling van het stadsbestuur Sint-Niklaas.  
Zij maken deel uit van het Departement Cultuur en Vrije Tijd.  
De andere cultuurinstellingen van de stad zijn de directe partners van de Stedelijke Musea: het 
Cultuurcentrum, de Stadsbibliotheek, het Stadsarchief en de beide Academies. 
Als stedelijke instelling werken de musea nauw samen met actoren binnen andere beleidsdomeinen in 
de stad, ondermeer jeugd (organisatie van het Huis van de Sint in de Salons voor Schone Kunsten), 
onderwijs (verminderd tarief museumgidsen en toegang voor scholen in Sint-Niklaas), toerisme 
(uitspelen van SteM en Mercatormuseum als speerpunt in het toeristisch aanbod), welzijn (gratis 
museumtoegang of korting voor houders van een kansenpas, specifiek aanbod voor kansengroepen), 
economie (gezamenlijke promotie voor het winkelapparaat in de stadskern door de verkoop van 
waardebons aan de museumbalies, co-producties tentoonstellingen in de Salons voor Schone 
Kunsten), ...  
 
De diverse afdelingen worden als één geheel beheerd en staan onder leiding van de 
museumconservator. Deze persoon is tevens gebouwen- en veiligheidsverantwoordelijke van de 
diverse sites. Er is één centrale administratie, boekhouding en educatieve dienst op de site 
Zwijgershoek. Alle personeelsleden, en vanaf 2012 ook de onthaalbedienden en poetsvrouwen, 
werken voor alle afdelingen. Op vlak van personeelsbeleid worden jaarlijks met alle medewerkers 
functioneringsgesprekken gevoerd; om de twee jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats.  
 
Er is tevens op regelmatige tijdstippen structureel werkoverleg:  
- een maandelijks overleg met de directeurs van alle culturele instellingen van de stad bijgewoond 

door de conservator 
- een wekelijks werkoverleg met de museumstaf (administratie, wetenschappelijke dienst en dienst 

publiekswerking) en de museumtechniekers (zij wonen het eerste overleg van de maand bij 
- een tweemaandelijkse vergadering met alle museumsuppoosten 
- een driemaandelijkse vergadering met alle poetsvrouwen 
- ad hoc overleg (halve dagdelen) voor jaarplanning, tentoonstellingsplanning en beleidsitems 
Van elke vergadering wordt er een verslag gemaakt en verspreid. Alle facetten van de 
museumwerking komen op deze vergaderingen aan bod: het activiteitenprogramma, 
aanwinstenbeleid, items over beveiliging, gebouwen, personeelsmaterie, co-producties met derden, 
agenda, … 
De personeelsleden volgen regelmatig vakspecifieke opleidingen. 
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2.1.4. Beschrijving van de huidige middelen 
 
2.1.4.1. Personeel 
 
Organogram departement cultuur en vrije tijd 
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2.1.4.1.1. Organogram Stedelijke Musea Sint-Niklaas 
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2.1.4.1.2. Personeelsoverzicht (vast dienstverband) 
 
 Functie Opleidingsniveau tewerkstelling 

Uitgedrukt in 
VTE per jaar 

Staf    

 conservator (diensthoofd) 
 

lic. geschiedenis 
lic. comm. wetenschappen 
postgraduaat marketing 

0.8 

 museumadviseur lic. geschiedenis 0.8 

 collectiebeheerder 
(registrator) 
 

lic. Arabistiek en islamkunde 
postgraduaat 
behoudsmedewerker actuele 
kunst 

0.8 

Dienst publiekswerking deskundige lic geschiedenis 
postgraduaat 
cultuurmanagement 

1 

 deskundige regentes wetenschappen 0.5 

 deskundige lic. geschiedenis 0.85 

    

Int. Exlibriscentrum    

 administratief medewerker 
(collectieverantwoordelijke) 

Hoger secundair onderwijs 1 

 administratief bediende Lager secundair onderwijs 0.5 

Administratie    

 administratief medewerker 
algemeen secretariaat 

Hoger secundair onderwijs 0.8 

 administratief medewerker 
dienst publiekswerking 

Hoger secundair onderwijs 0.6 

Technische ploeg    

 vakman (museumtechnieker) A3 schrijnwerker 0.8 

 polyvalente werkman 
(museumtechnieker) 

A3 metaal, hout en bouw 0.8 

 technisch medewerker 
(collectieverantwoordelijke 
brei-atelier) 

A2 textiel 1 

Totaal administratie en techniekers: 13 personen; 10.25 voltijdse equivalenten. 
 
Verder werken er 10 onthaalmedewerkers (suppoosten) in een halftijdse taak 19/38 = 5.35 voltijds 
equivalenten. Dit is een vermindering van 4 personen, omgerekend 2 voltijdse equivalenten tegenover 
de periode 2009-2012. 

Twee onthaalmedewerkers vervullen ook free Lance gids- en educatieve opdrachten. 

De suppoosten worden ook intensief ingezet voor andere stedelijke diensten: Cultuurcentrum, 
Academie, Evenementen,… 
 
Tenslotte worden de gebouwen onderhouden door 7 schoonmaaksters (allen werkzaam ) in een 
halftijdse taak 19/38, = 3.5 voltijdse equivalenten. 
Dit is een vermindering van 3 personen, omgerekend 1,5 voltijdse equivalenten tegenover de periode 
2009-2012. 
De schoonmaaksters onderhouden ook de ruimtes van het Cultuurcentrum (Tentoonstellingszaal, 
Museumtheater, kantoren en ADW (kantoren, depots en remontage) en de bibliotheek en werkruimtes 
van de KOKW op site Zwijgershoek. 
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Totaal aantal medewerkers Stedelijke Musea in vast dienstverband: 30 medewerkers = 19,10 voltijdse 
equivalenten. 
De musea doen ook een gewaardeerd beroep op free-lance medewerkers (suppoosten, gidsen) en  5 
vrijwilligers, voornamelijk ingezet voor behoud en beheer in het brei-atelier. De vrijwilligers ontvangen 
een vrijwilligersvergoeding van 25 EUR/dagdeel. De gidsen worden vergoed volgens de opgelegde 
barema’s Toerisme Vlaanderen.  
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2.1.4.1.3. Takenpakket 
 
Conservator (diensthoofd) 
- algemene leiding van administratief en technisch personeel 
- verantwoordelijk voor organisatie, coördinatie, werkplanning, concrete werking en resultaten 

musea 
- verantwoordelijk voor personeelsaangelegenheden binnen musea 
- opvolging museumbeveiliging en veiligheidsinstructies 
- verantwoordelijke infrastructuur: technisch en logistiek beheer van de gebouwen 
- uitwerken museumbeleid 
- beleidsvoorbereiding CBS 
- adviezen voor collectievorming, schenkingen, legaten 
- uitwerken huisstijl en verantwoordelijke marketing- en communicatiebeleid 
- opstellen, beheer en opvolging van de begroting 
- organiseren werkoverleg staf, suppoosten, techniekers en poetsvrouwen 
- representatie en PR musea 
- coördinatie heropeningen museumafdelingen (opvolging bouwkundige werken, opvolging 

scenografie, decorbouw, communicatie, coördinatie heropening; vb moderne cartografie en Salons 
voor Schone Kunsten voorjaar 2014; Huis Janssens 2017-2018) 

- opmaak beleidsplannen, jaarverslagen en actieplannen 
- opmaak en afhandeling sponsoring- en subsidiedossiers grote projecten 
- opmaak en contacten natura-sponsordossiers jaarprogramma 
- sponsor- en subsidiedossiers Mercatormuseum 2014 
 
Museumadviseur 
- leidinggeven: vervangen van conservator bij afwezigheid 
- formuleren van adviezen en voorbereiding van nota’s museumbeleid i.s.m. conservator 
- redactie van teksten (wetenschappelijke en vulgariserende) (bijv. catalogus Mercatormuseum) 
- wetenschappelijk onderzoek en prospectie i.v.m. museumcollecties 
- registratie van collecties: museumbibliotheek, Mercatormuseum 
- voorbereiding van tentoonstellingen en renovatie museumafdelingen 
- eindredactie catalogi 
- meewerken met collectiebeheerder aan verwervings- en bruikleenbeleid 
- anderstalige rondleidingen 
- bijwonen van vergaderingen i.v.m. museumoverleg en culturele manifestaties (Open 

Monumentendag, Archipel)  
- permanentie en rondleidingen bij promotionele activiteiten : Erfgoeddag, Ambachtelijk Weekend, 

Open Monumentendag, nocturne 
- financiën museum: opmaak bestelbons, nazicht facturen, interne boekhouding, opvolging 

begroting; input software beheers- en beleidscyclus 
- voorbereiding en opvolging nota’s College 
- GIS historisch textiel Sint-Niklaas 
- coördinatie en curatorschap cartografische tentoonstellingen Mercatormuseum 
- coördinatie en redactie bepaalde onderdelen beleidsplan  
- zaalreservaties Salons en Piet Elshoutzaal 
- medewerking werkgroep actualisering moderne cartografie 2014 
- vakantieregeling poetsvrouwen op prikklok invoeren 
 
Collectiebeheerder 
- registratie en digitalisering van de collecties: beheer museale database Adlib 
- depotbeheer 
- research en redactie collectie- en restauratieplan 
- research en ontwikkeling wisselende thematische presentaties Salons voor Schone Kunsten 
- curatorschap tentoonstellingen 
- onderzoek ter voorbereiding van tentoonstellingen 
- foto- en documentatiebeheer 
- dossiervoorbereiding aankopen en schenkingen 
- bruikleenverkeer: intern en extern 
- conservatie en restauratie: (interpreteren van klimatologische gegevens in verschillende ruimtes 

en het nemen van bijhorende maatregelen; op de hoogte blijven van de nieuwste apparatuur 
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m.b.t. conservatie. Momenteel worden humbugs gebruikt, dit zijn hygro- en lichtmeters waarin de 
gegevens digitaal worden opgeslaan; aankoop van conservatiematerialen: zuurvrij papier, 
inpakpapier, zuurvrije pennen, ph neutrale tape voor glas, ...; controles uitvoeren van de conditie 
van werken en deze resultaten invoeren in de database; het voorbereiden van restauratiedossiers 
en analyseren van de algehele conditie van een deelcollectie.) 

- medewerking aan publiekswerking: grafische vormgeving, uitnodigingen, folders, affiches 
 

 
Dienst publiekswerking: 3 deskundigen 
- collecties voor schoolgroepen toegankelijk maken (museumlessen) 
- het organiseren van een gevarieerd aanbod van activiteiten rond de collecties zoals lezingen, 

rondleidingen voor individuele bezoekers, tijdelijke tentoonstellingen, kinderateliers, workshops en 
naar aanleiding van manifestaties zoals Erfgoeddag, Terrasjesdagen, Ambachtelijk Weekend, 
Open Monumentendag, ….(uitwerken van activiteiten in jaarprogramma) 

- Organiseren van aanbod voor groepen (culturele verenigingen, seniorenverenigingen: aanbod van 
10 rondleidingen) 

- promotie en communicatie voor het activiteitenprogramma (persberichten, folders, postkaarten,  
affiches maken en verspreiden) en dit in samenwerking met het museumsecretariaat. 

- opvolging werking suppoosten (doorgeven van vormingsinitiatieven, opvolgen van het 
werkoverleg). 

- losse medewerkers (gidsen) worden opgeleid, opgevolgd en begeleid 
- begeleiding van stages 
- website + nieuwsbrief 
- medewerking werkgroep actualisering moderne cartografie 2014 
- coördinatie evenementen en tentoonstellingen (co-producties) van derden (verenigingen) in de 

museumgebouwen (vooral Salons voor Schone Kunsten: WARP, CC, Academies, Huis vd Sint) 
 
Collectieverantwoordelijke Internationaal Exlibriscentrum 
- registratie van de prenten, publicaties, clichés …., vnl. van de binnenkomende stukken en van de 

stukken die in tentoonstellingen worden gebruikt. Momenteel zijn meer dan 20.000 stukken 
ingevoerd. 

- samenstellen van tentoonstellingen bv. rond een bepaald thema 
- organiseren van de tweejaarlijkse internationale exlibriswedstrijd, inbegrepen alle bijhorende 

taken en activiteiten 
- bezoekers, groepen en onderzoekers opvangen, informeren en begeleiden in de tentoonstellingen 

en de collectie 
- verzamelen van gegevens over grafische kunstenaars, grafische technieken, grafiek en toegepaste 

grafiek 
- herklasseren van delen van de collectie 
- bijhouden en beheren van de specifieke adressendatabank 
- voorbereiden en opvolging van het gehele productieproces van de Nieuwjaarskaart 
- passieve restauratie en goede bewaring van de exlibris, prenten en publicaties 
- organisatie bruiklenen 
- web exlibriscentrum 
 
Administratief medewerker Internationaal Exlibriscentrum 
- montage van exlibris en gelegenheidsgrafiek in zuurvrije mapjes 
- klasseren van de collectie en van wetenschappelijke informatie 
- assistentie bij het verzamelen van informatie nuttig voor de registratie 
- assistentie bij activiteiten voor passieve restauratie en goede bewaring 
- assisteren bij het informeren en begeleiden van bezoekers, groepen en onderzoekers, ook buiten 

de normale werkuren 
- verwerken van drukwerk voor verzending reglementen, nieuwjaarskaart, catalogi 
- e-mail bestand bijhouden en gebruiken voor de verzendingen 
- voorbereiden van de inzendingen voor de internationale exlibriswedstrijd voor jury en 

tentoonstelling: identificatie, nummering, montage, scannen 
 
Administratief medewerker algemeen secretariaat 
- opstellen van de maandelijkse uurroosters van de suppoosten, rekening houdend met alle 

mogelijke activiteiten zoals tentoonstellingen, vakantie- en ziektedagen, cursussen,… 
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- check maandelijkse prestaties van de suppoosten op prikklok 
- factureren van voorbije rondleidingen en bezoeken en doorsturen naar Ontvangerij 
- verantwoordelijk voor de publicatieruil 
- kassabeheer: verzamelen van de wekelijkse kassa’s van de verschillende balies, deze ingeven, 

verwerken en afrekenen aan ontvangerij of anderen 
- reservaties en financiële afhandeling scholenwerking Huis vd Sint: back office reservatiewebsite + 

facturatie 
- verslaggeving werkoverleg 
- economaat 
- voorraadbeheer catalogi 
 
Administratief medewerker secretariaat dienst publiekswerking 
- verzorgt de boekingen van rondleidingen voor groepen (ook deze door dienst Toerisme 

georganiseerd), scholen voor het museum en rondleidingen op tentoonstellingen georganiseerd 
door het Cultuurcentrum 

- contacteert gidsen voor de rondleidingen en zorgt voor de vergoedingsstaten. Deze worden op 
het einde van elke maand samengebracht en doorgestuurd 

- opvolging activiteiten jaarprogramma in samenspraak met dienst publiekswerking: verspreiding 
postkaarten, jaarprogramma's, opmaak en verspreiding persberichten, cultuurweb.be, tento.be, 
erfgoedcel, praktische regelingen (zaalschikking, projector, receptie) 

- opvolgen verspreiding algemene promotiefolder (balies musea, stadhuis, CC,...) 
- educatieve werking (scholen): opvolgen voorraden werkbladen en brochures in SteM 

Zwijgershoek, Mercatormuseum, Salons (in samenspraak met dienst publiekswerking) 
- tekstcorrecties folders, brochures en postkaarten 
- secretariaat conservator: briefwisseling, klassement 
- opvolgen vriendenvereniging Opdonder4: communicatie, persbericht, programmatie, organisatie 

museumcafé 
- adressenbeheer 
 
Technische medewerker en collectieverantwoordelijke brei-atelier 
- technisch onderhoud gebouw site Zwijgershoek en HVAC alle sites 
- het samenstellen van een representatieve collectie aan breimachines en apparatuur 
- het bijeenbrengen van documentatie over de brei-industrie 
- het terug in werking brengen en het onderhouden van de breimachines 
- het organiseren van educatieve activiteiten ter promotie van het breien, in samenwerking met de 

dienst Publiekswerking 
- coördinatie vrijwilligerswerking 
- educatief werk: gidsen van 1.30 uur durende geleid groepsbezoek: de evolutie van het industrieel 

breien 
- organiseren van breiateliers voor scholen 
- deelnemen aan grote manifestaties: Erfgoeddag, Open Monumentendag, Ambachtelijk Weekend 

en andere ‘opendeurdagen’ 
- creaties op machines: tentoonstelling textielgedeelte PEZ + brei (ism artist in residence) 
- Mercatormuseum: elektrische installaties + integratie multimedia 
- depotbeheer: opruimactie dienstgangen, brei-atelier en depot 1e verdieping 
 
 
Museumtechniekers en –conciërges 
- conciërges museum: openen en sluiten musea, dagelijks beheer inbraak- en brandalarm 3 

museumsites 
- technisch onderhoud gebouwen Mercator –Huis Janssens – Salons; verantwoordelijkheid 

verlichting (vervangingen, onderhoud) alle sites 
- voorbereiden tentoonstellingen musea, cultuurcentrum, Kunstkringen: plaatsen kunstvoorwerpen, 

opbouw tentoonstellingsmateriaal, belichting 
- kunsttransporten voor musea en Cultuurcentrum 
- opstelling museumcollecties 
- inlijstingen en maken passe partouts 
- stockbeheer uitleen vitrines 



28  Stedelijke Musea Sint-Niklaas: beleidsplan 2014-2019 
 

Onthaalmedewerkers (museumsuppoosten) 
- onthaal van bezoekers in vaste collectie en bij tentoonstellingen 
- toezicht op vaste collectie en tentoonstellingen 
- de ruimte aan de onthaalbalie verzorgen (affiches, folders, …) 
- openen en sluiten musea (sleutels en alarmsystemen) 
- telefonische oproepen afhandelen 
- kennis verwerven omtrent tentoonstellingen + bezoekers wegwijs maken (van duiding bij 

objecten tot basisrondleiding verzorgen) 
- basisadministratie onthaalbalie (statistieken, ontvangsten, …) 
- beheren van de agenda (afspraken, opdrachten, reservaties, …) 
- verkoop van tickets, programmaboekjes, catalogi, … 
- kassa beheren 
- verzendingen klaarmaken voor musea, Cultuurcentrum en andere stedelijke diensten 
- interne klimaat controleren (temperatuur en luchtvochtigheid) 
- opstart en stoppen multimedia in museumpresentaties 
 

Schoonmaakpersoneel (interieurverzorgsters) 

- onderhoud drie museumsites 
- in afspraak met collectiebeheerder en techniekers 
- bijspringen als hulpsuppoost bij evenementen 
- opvolgen werkschema met volgende poetsfrekwentie: 
SALONS   DAGELIJKS 
MERCATOR   4 X /WEEK 
HUIS JANSSENS   1X/WEEK 
SITE ZWIJGERSHOEK 
STEM PUB ZONE 1   DAGELIJKS 
STEM PUB ZONE 2   3X/WEEK 
ATELIERS   2X/WEEK 
GESLOTEN DEPOT   1X/WEEK 
PERSONEEL EN DIENSTTOIL  2X/WEEK 
BUREAUS MUSEUM   2X/WEEK 
4 DIENSTGANGEN   4X/WEEK 
DIENSTTOILETTEN VOORAAN  2X/WEEK 
BALIE   DAGELIJKS 
KLEEDRUIMTES   1X/WEEK 
ADW   2X/WEEK 
ADW ATELIER   1X/14 D OP MAANDAG 
CC   2X/WEEK 
IEC   1X/WEEK 
PUBLIEKSTOILET 2E VERD   DAGELIJKS 
CULTUURCENTRUM     
TENTOONSTELLINGSZAAL   DAGELIJKS 
THEATER   4X/WEEK  
FOYER   DAGELIJKS  
PUBLIEKSTOILET 1E VERD   DAGELIJKS  
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2.1.4.2. Financiële middelen 
 
 
Organisatie 
 
De jaarlijkse museumbegroting wordt opgemaakt in augustus en wordt in de tweede jaarhelft door 
het bestuur geanalyseerd, bijgestuurd en goedgekeurd. 
De gemeenteraad keurt de stadsbegroting goed. 
Twee maal per jaar is er een interne budgetcontrole in functie van de budgetwijzigingen van de stad. 
Een maal per jaar is er een interne controle op de kassa-ontvangsten door de dienst Interne Controle 
en de Ontvangerij. 
De boekhouding wordt gevoerd op een (verouderd) software-platform aangeleverd door de firma 
Schaubroeck. In de loop van 2014 wordt een nieuw boekhoudprogramma Mercurius in gebruik 
genomen, dat wordt gekoppeld aan de software Olympus waarin de acties en budgetten van de 
beheers- en beleidscyclus verwerkt worden. 
De opstelling van de begroting gebeurt door de conservator en de museumadviseur. 
Het dagelijks financieel beheer wordt gevoerd door de museumadviseur. 
 
 
Uitgaven 
 
Gewone dienst 
 
Detail, zie: 5.3. Rekeningen 2012, Begroting 2013, Begroting 2014 
 
Vanaf het boekjaar 2014 worden de budgetten ingevoerd in de Olympus-software die in gebruik wordt 
genomen in het kader van de nieuwe beheers- en beleidscyclus 2014-2019. 
De begroting van de gewone dienst ligt voor de komende 6 jaar min of meer vast op 315.000 EUR en 
wordt opgesplitst over volgende posten (begroting 2014): 
- verzamelen: 45.000 EUR zie buitengewone dienst (aankopen) 
- behoud en beheer: 3.500 EUR = 1,11% + buitengewone dienst (investeringen en restauraties) 
- wetenschappelijk onderzoek (abonnementen, museumbibliotheek, inkoop expertise, catalogi) 

11.500 EUR = 3,62% 
- publiekswerking : 49.520 EUR = 15,59 % (honoraria, subsidie vriendenvereniging, portkosten, 

educatief materiaal, communicatie, tentoonstellingsopbouw en museumpresentatie) 
- administratie: 13.000 EUR = 4,09% (telefonie, copier, internet, werkkledij, 

kantoorbenodigdheden, software-licenties) 
- gebouwen: onderhoud en energie: 240.300 EUR = 75,61% 
Totaal: 317.820 EUR = 100% 
 
 
Buitengewone Dienst 
 
De begroting van de buitengewone dienst kent enkele constanten en variabelen: 
 
Constanten: 
- 25.000 EUR/ jaar als provisie aanpassingen en herstellingen gebouwen 
- 45.000 EUR/ jaar restauratie- en aankoopbudget 
- 2.500 EUR/ jaar als provisie vervangingen multimedia 
 
Variabelen: 
- Aanpassingswerken gebouwen: budgettering in functie van restauratie Huis Janssens 
- Aanpassingswerken gebouwen: voorstel instandhoudingswerken Salons (110.000 EUR in 2014 

(belichting, opfrissen ingang en ruimte balie, inrichten ruimte tijdelijke tentoonstellingen) en elk 
jaar 2014-2019 een budget van 25.000 EUR voor stelselmatige opfrissing kamers (onder 
voorbehoud van budgettaire ruimte) 
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Inkomsten 
 
Er zijn eigen inkomsten uit toegangsgelden, verkoop van gidsbeurten en verkoop catalogi 
(museumshop). (begroting 2014: catalogusverkoop 2.500 EUR)/ ticketverkoop: 30.000 EUR) 
De werkingssubsidie van de provincie Oost-Vlaanderen bedraagt 125.000 EUR. 
Voor grote tentoonstellingsprojecten worden mogelijke inkomsten via projectsubsidies en private 
sponsoring voorzien. (naar het model van Mercator Digitaal 2012). 
De natura-sponsoring door lokale ondernemingen van wijn (lezingen: waarde 800 EUR), koffie en 
gebak (rondleidingen: waarde 700 EUR) en thee (rondleiding One Two Tea: waarde 300 EUR) geeft 
wat meer budgettaire ruimte op de gewone begroting. 
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2.1.4.3. Infrastructuur 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas, eigendom van de stad, zijn gehuisvest op drie sites in het centrum 
van de stad. Deze infrastructuur wordt in de toekomst verder geëxploiteerd door de Stedelijke Musea. 
De site Zwijgershoek nr 14 omvat: de kantoren van de museumadministratie, de centrale depots, 
het Internationaal Exlibriscentrum en het nieuwe cultuurhistorisch museum SteM Zwijgershoek. 
Andere gebruikers: het Cultuurcentrum (Schouwburg in het museumtheater en Tentoonstellingen in 
de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek (627m²) met een kantoor voor 2 medewerkers) en de 
Archeologische Dienst Waasland (kantoren, remontageruimte, metaalrestauratie-atelier en depot). De 
museumadministratie en -staf (8 medewerkers) werken in 4 kantoren met een totaaloppervlakte van 
131 m². De stad investeerde in de vorige beleidsperiode  in een nieuw glasvezelnetwerk en nieuwe 
PC’s (thin clients) voor de medewerkers. Telefonie verloopt sinds voorjaar 2013 over het netwerk 
(VOIP). Verder zijn er een archiefruimte van 46 m² en een ruimte van 45 m² die als leeszaal voor 
consultatie van de documentaire verzameling en de bibliotheekcollectie wordt ingericht ter vervanging 
van de leestafel in het kantoor wetenschappelijke dienst (gespecialiseerde handbibliotheek).  Het 
museum SteM Zwijgershoek kent volgende onderdelen: 
- Een polyvalente ruimte (de Piet Elshoutzaal) van 196 m², geconcipieerd voor lezingen, seminaries 

en kleinschalige tentoonstellingen (tot 120 personen). Uitrusting: geluidsversterking, projectie-
apparatuur, schilderij-ophangsysteem, aangepaste museumverlichting, klein depot. 

- Twee educatieve ruimtes (55 m²) die plaats bieden aan elk 25 personen en één educatieve ruimte 
van 72 m² voor 35 personen. Uitrusting: schoolmeubilair, bergruimte, grote wasbak voor 
atelierwerking, verstelbare werktafels. 

- De permanente collectie wordt gepresenteerd in een verbouwde fabrieksruimte van 1.156 m². 
- Het erfgoed van de breisector wordt gepresenteerd onder het zaagtanddak van de vroegere 

textielfabriek op een oppervlakte van 595 m². 
- Een ruimte van 276 m² geeft onderdak aan een permanent toegankelijk publiek depot. Er werd 

een voor het publiek toegankelijke metaalconstructie gebouwd van waarop de bezoeker uitzicht 
heeft op een gedeelte van de schilderijencollectie uit de reserve en honderden 3D-voorwerpen in 
metalen rekken. Dit depot heeft de facto een regionale functie door de opname van een deel van 
de collectie 3D-voorwerpen van de KOKW. 

- Een modern uitgerust gesloten depot van 212 m² dat selectief wordt opengesteld voor objecten 
uit de regio. Hieromtrent is er overleg gepland met de Provincie Oost-Vlaanderen in functie van 
het regionale depotbeleid. Tijdens de restauratiewerken aan het Huis Janssens worden gedeelten 
van de 3D-collectie KOKW tijdelijk in depot genomen. 

- Een atelier voor fijn werk (inlijsten van grafiek, snijden van passe partouts,…) van 115 m². 
- Een opslagruimte voor de reserve van glazen vitrines van 76 m² met een quarantaineruimte van 6 

m² . 
- Aansluitend een opslag– en montageruimte voor tentoonstellingsmateriaal in hout en MDF van 71 

m². 
- 4 toiletten, 2 aparte kleedruimtes met douches (poetsvrouwen en techniekers) en een 

personeelsrefter. 
 

De permanente presentatie en het publiek depot hebben museumlicht op rails. De verwarming (en 
koeling) varieert van airco via canvaskanalen (permanente collectie) tot radiatoren (brei-atelier, 
publiek depot en atelier fijn werk) en ventilo’s (publiek en gesloten depot). 
Het museum is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers (aanwezigheid plateaulift in publiek 
depot). 
 

Op de eerste verdieping is het Internationaal Exlibriscentrum gevestigd in een 
documentatiecentrum van 170 m² (leeszaal, depot, presentatieruimte technieken, werkruimte 
medewerkers), met kleine opslagruimte voor zuurvrije materialen. Verder wordt er in 2010 bij dit 
centrum een ruimte van 100 m² gemoderniseerd voor tentoonstellingen, de Gerard Gaudaenzaal. De 
rest van de eerste verdieping wordt ingenomen door een cafetaria van 250 m², een archeologisch 
toondepot van 300 m² (renovatie uitgevoerd in 2009) en een ruimte van 600 m² voor onderhoud, 
montage en opslag van breimachines. 

- De site Zamanstraat nr 49: het Mercatormuseum en de zetel van de KOKW. 
Het herenhuis Janssens is nu archief en bibliotheek van de KOKW en onderdak voor de collecties 
heemkunde en folklore. De bescherming van het herenhuis als monument werd door de bevoegde  
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administratie goedgekeurd. In 2012 werd van start gegaan met een grondige restauratie van dit 
gebouw (inrichting kelders en start technieken). De achterbouw werd in 2012-2013 opnieuw 
gerenoveerd (plafonds, vloerbekleding, schilderwerken, LED-verlichting en integratie multimedia van 
Mercator Digitaal) en biedt onderdak aan het Mercatormuseum met vernieuwde stookplaats en 
verwarmings- en verluchtingsinstallatie, berging en stemmig museumpark. Oppervlakten: permanente 
collectie Mercatormuseum (695 m²), educatieve ruimte Mercatormuseum (65 m²), bibliotheek en 
archief Oudheidkundige Kring 1ste verdieping (180 m²), berging/reserveruimten en 2de verdieping 
(180 m²) 
 
Op de site Stationsstraat 85: Salons voor Schone Kunsten. 
De kunstcollectie was ondergebracht in een monumentaal herenhuis uit het jaar 1929 en wordt vanaf 
mei 2014 opnieuw (driejaarlijks wisselend) thematisch gepresenteerd..  Het pand werd gekocht in 
1984 door het stadsbestuur met de uitdrukkelijke bedoeling er het stedelijk kunstpatrimonium in 
onder te brengen. De kelderverdieping, de gelijkvloerse verdieping en de eerste verdieping zijn 
gerestaureerd en ingericht als museumruimten, d.w.z. voorzien van speciale belichting en beveiliging. 
Op de kelderverdieping: reserveruimten en een museumatelier voor het basisonderwijs.  De 
benedenverdieping en de eerste verdieping zijn in gebruik als permanente tentoonstellingsruimte voor 
schilderijen en meubilair. Het pand verkeert bouwfysisch in goede staat. Qua binneninrichting zijn de 
tweede en derde verdieping met aparte kamers, wandelgangen, een zolder en een lichtkoepel boven 
de traphal nog te restaureren en in te richten. Ook de gelijkvloerse en eerste verdieping zijn aan een 
noodzakelijke opfrissing toe. De lichtinstallatie is totaal verouderd en dringend aan vervanging toe.  
Het gebouw is (nog) niet beschermd; In 2011-2012 was het gebouw gesloten wegens 
infrastructuurwerken (plateaulift van straat naar gelijkvloerse niveau en personenlift tussen 
gelijkvloers en 1e en 2e verdieping).  
Oppervlakten: tentoonstellingsruimten (ong. 630 m²) en museumatelier (30 m²). 
De ruime tuin is een ideaal decor voor tentoonstellingen van beeldhouwwerk en actuele kunst. 
 
 

2.1.5. Erkenningscriteria (volgens Erfgoeddecreet Art. 10) 
 
- Het museum beantwoordt aan de ICOM-definitie van musea 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas zijn een permanente organisatie ten dienste van de gemeenschap en 
haar ontwikkeling, die toegankelijk is voor het publiek, niet gericht is op het maken van winst en die 
cultureel erfgoed verzamelt, beheert, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en daarover 
informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. 
De interne analyse (2.1.) vult de voorwaarden van dit criterium in. 
 
- Het museum beschikt over een museumwaardige collectie cultureel erfgoed 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas beschikken over 9 collecties met regionale, nationale en zelfs 
internationale impact. De erfgoedcollecties behoren tot de domeinen beeldende kunsten, cartografie 
en cultuurgeschiedenis. 
 
- Het museum oefent de basisfuncties kwaliteitsvol uit 
De basisfuncties worden correct uitgevoerd, zoals beschreven in de interne analyse (2.1.) en het 
strategisch plan (deel 4). 
 
- Het museum hanteert een museaal concept 
De missie en de visie van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas beschrijven het museumconcept. (deel 3) 
en het strategisch plan (deel 4) 
 
- Het museum functioneert op basis van algemeen aanvaarde standaarden, werkvormen en 
werkmethoden 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas werken volgens de standaarden zoals beschreven in Spectrum. De 
registratie gebeurt in Ad Lib met vaste thesaurus. 
 
- Het museum biedt voldoende garanties op vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, en financiële en 
personele middelen 
Het Witboek (2013-2018) van de stad Sint-Niklaas bieden een langetermijnvisie en voldoende 
garanties naar personeel, financiën en infrastructuur. 
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- Het museum biedt voldoende garanties zodat de museale bestemming van het erfgoed in de 
toekomst gehandhaafd blijft 
De collecties zijn in eigendom of beheer van de stad Sint-Niklaas. De museumgebouwen horen tot het 
patrimonium van de stad Sint-Niklaas. 
 
- Het museum neemt de deontologische regels van het museumberoep in acht 
Alle personeelsleden ontvingen een Nederlandstalig exemplaar van de deontologische code van ICOM. 
De museumdirectie waakt over het respecteren van deze regels. 
 
- Het museum wordt beheerd door een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon 
zonder winstgevend doel 
De stad Sint-Niklaas is de inrichtende macht van de Stedelijke Musea. 
 
- Het museum is gevestigd in het Nederlands taalgebied 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas liggen in Sint-Niklaas, binnen de provincie Oost-Vlaanderen.  
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2.2. Externe analyse 
 
2.2.1. De musea binnen de stad: omgevingsanalyse 
 
De stad Sint-Niklaas is een moderne centrumstad met ongeveer 72.800 inwoners, waar op elk vlak 
wat te beleven valt. Als hoofdstad van het landelijke Land van Waas heeft ze een grote regionale 
aantrekkingskracht. Ook op het vlak van cultuur en erfgoed speelt zij een belangrijke rol.  
Gelegen op de as Antwerpen-Gent, twee steden die zich kunnen profileren als kunst- en cultuursteden 
bij uitstek en heel wat toeristen aantrekken, richt Sint-Niklaas zich vooral op de regio Waasland en zijn 
geschiedenis. De toeristische infrastructuur richt zich eerder tot de dagtoerist dan tot de 
verblijfstoerist, al worden er de laatste jaren inspanningen geleverd om die laatste doelgroep ook aan 
te spreken. 
 
In het cultuurbeleid krijgt het erfgoed een prominente plaats. Erfgoed vormt ook een belangrijk item 
in het breder cultuurbeleid (evenementen, toerisme en stadspromotie, kunsten en kunstonderwijs, 
sociaal-cultureel werk e.a.). 
Het stadsbestuur schrijft zich dan ook maximaal in in het ondersteuningsbeleid dat de Vlaamse 
gemeenschap voorziet voor de lokale en regionale ontwikkeling van een kwalitatief en geïntegreerd 
erfgoedbeleid. 
 
Het erfgoedbeleid in de stad is een samenspel van eigen stedelijke en private musea, 
erfgoedverenigingen, de dienst Monumentenzorg en archeologen. Zij samen dragen bij tot de 
ontwikkeling van de culturele biografie van individuen, groepen en de gemeenschap. Het dient m.a.w. 
de gemeenschapsvorming. 
Het stadsbestuur koos als slogan ‘Van alle markten thuis’, en dit laatste motto past ook de 
erfgoedsector en zelfs de Stedelijke Musea, die een verscheidenheid aan collecties in beheer hebben. 
 
De stad beschikt over een uitgebreide culturele infrastructuur in het centrum en de deelgemeenten en 
telt een 50-tal beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten. Het stadsbestuur 
is de cultureel erfgoedbeheerder via twee stedelijke instellingen: de Stedelijke Musea en het 
Stadsarchief. 
 
Deze stedelijke instellingen werken elk op hun terrein en onderling nauw samen met private 
instellingen die het verzamelen en het beheer van erfgoed als kerntaken hebben. Deze organisaties 
hebben in een aantal gevallen een lange traditie en het onderscheid met de stedelijke instellingen is 
voor de geïnteresseerde burger vaak niet zo duidelijk omdat het stadsbestuur deze verenigingen 
onderdak verleent in stadsgebouwen. Het stadsbestuur stelt een stadsgebouw ter beschikking aan: 
Archeologische Dienst Waasland, Bibliotheca Wasiana v.z.w., Heemkundige Kring Den Dissel Sinaai, 
Heemkundige Kring en Museum Nieuwkerken, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 
Waas vzw, Tinelmuseum Sinaai. 
 
Overzicht van stedelijke en private erfgoedbeheerders: zie belanghebbenden. 
 
De hele Wase erfgoedsector wordt sinds 2005 overkoepeld door de oprichting van de 
Erfgoedconvenant Land van Waas die op zijn beurt opgenomen is in de structuur van Interwaas, de 
vroegere Intercommunale van het Land van Waas, waarin vertegenwoordigers van acht steden en 
gemeenten uit het Waasland zetelen. De Wase gemeenten delen een gemeenschappelijke Wase 
historische en culturele biografie. Nog meer dan in het verleden via reeds bestaande, vaak bilaterale 
samenwerkingsverbanden vinden alle erfgoedpartners zich in de Erfgoedcel Waasland en hebben 
grote, zowel als kleinere instellingen toegang tot expertise, ondersteuning en financiële impulsen via 
projectsubsidiëring. 
 
De stedelijke musea van Sint-Niklaas schrijven zich in de algemene beleidsvisie van de stad Sint-
Niklaas in en hebben hun doelstellingen ook geformuleerd in het Cultuurbeleidsplan van de stad. 
De musea nemen deel aan het overleg in de sector (erfgoedcel, stuurgroep MoVE). 
 
Een aantal tendensen in het erfgoedlandschap zijn weerspiegeld in het museum SteM Zwijgershoek nl. 
het ontsluiten van de collecties en het duiding geven via multimediale presentaties, naast het werken 
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met verhalen. Mondelinge getuigenissen over bepaalde aspecten van het dagelijks leven (arbeid, 
persoonlijke verzorging) werden verwerkt in verhaallijnen  
 
 

2.2.2. Belanghebbenden (stakeholders) 
 
2.2.2.1. Stedelijke instellingen 
 
De Stedelijke Musea zijn een stedelijke instelling, behorend tot het stedelijk departement Cultuur. 
De stad heeft een directeur cultuur, cultuurbeleidscoördinator en werkt met een cultuurbeleidsplan.  
Met de drie museumsites op wandelafstand van elkaar in het stadscentrum zijn de musea prominent 
in de binnenstad aanwezig, al blijven de zichtbaarheid en de herkenbaarheid in het straatbeeld nog 
voor verbetering vatbaar. 
Er zijn voortdurend contacten tussen de musea en het departement Cultuur en geregeld contacten 
tussen de musea en andere stadsdiensten die tot dit departement behoren, zoals het Stadsarchief en 
de Stadsbibliotheek (bijv. naar aanleiding van tijdelijke tentoonstellingen). De conservator neemt als 
diensthoofd deel aan het geregeld cultuuroverleg. 
 
- Stadsarchief Sint-Niklaas 
Enkele documenten in de permanente collectie van SteM Zwijgershoek zijn afkomstig uit de 
verzameling van het Stadsarchief. Voor tijdelijke tentoonstellingen die verband houden met de 
geschiedenis van de stad wordt prospectie verricht in het Stadsarchief, dat optreedt als 
bruikleengever. 
 
- De Stedelijke Openbare Bibliotheek 
De musea werken samen met de Stadsbibliotheek voor de productie van tentoonstellingen en 
educatieve projecten. Er is een direct raakvlak via de grote collectie exlibris, de eigendomsmerken in 
boeken. 
 
- Diensten Toerisme Sint-Niklaas en Waasland 
De Stedelijke Musea van Sint-Niklaas zijn een vast onderdeel van de toeristische programma’s die 
deze diensten promoten en krijgen een prominente plaats in hun publicaties. Bij deelname aan een 
vakantiebeurs neemt de dienst Toerisme van de stad steevast affiches en folders van de musea mee. 
Gidsen van beide toeristische diensten begeleiden groepsbezoeken aan de musea.  
 
- Cultuurcentrum Sint-Niklaas 
Sint-Niklaas beschikt over een Cultuurcentrum categorie A met gespreide infrastructuur. Op dezelfde 
site als het museum SteM Zwijgershoek bevinden zich de Tentoonstellingszaal en het Museumtheater, 
waar het Cultuurcentrum resp. tijdelijke tentoonstellingen en podiumactiviteiten organiseert (zowel 
eigen producties als receptieve werking). De onthaalbalie is voor deze diensten gemeenschappelijk. 
Voor prospectie en inhoudelijke realisatie beschikt het Cultuurcentrum over eigen personeel, maar 
voor technische en logistieke ondersteuning en onthaal is er een gemeenschappelijke pool van 
personeelsleden. Een gecombineerd bezoek wordt gepromoot via de beschikbaarheid van een 
combiticket. 
 
- Stedelijke Academie voor Schone Kunsten 
De contacten tussen musea en Academie zijn vrij beperkt en concentreren zich op de ter 
beschikkingstelling van infrastructuur, samenwerking rond tentoonstellingsprojecten en bewaking voor 
tijdelijke tentoonstellingen. 
De Academie heeft vestigingen op meerdere plaatsen in het Waasland. 
 



36  Stedelijke Musea Sint-Niklaas: beleidsplan 2014-2019 
 

 

2.2.2.2. Adviesraden 
 
Inzake cultuurbeleid laat het stadsbestuur zich adviseren door de Cultuurraad (opgericht in 1969). 
 
De voorbije jaren werden geregeld adviezen geformuleerd in verband met het museumbeleid, 
aankopen van kunstwerken, schenkingen,... De sectie beeldende kunsten van deze Cultuurraad, 
uitgebreid met deskundigen ad hoc naargelang het onderwerp van de aankoop (schilderkunst, grafiek, 
fotografie), verleent advies inzake aankoop van kunstwerken. 
Voor het Internationaal Exlibriscentrum bestaat een afzonderlijk adviesorgaan, nl. de Adviesraad 
Grafiek en Exlibris. 
Een adviesraad voor de musea, waarin alle partners zitting hebben naast vertegenwoordigers van het 
algemeen culturele veld, zal in de huidige legislatuur worden opgericht. 
 
 

2.2.2.3. Partners en samenwerkingsverbanden in de regio Waasland 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas werken intensief samen met diverse erfgoedpartners, waarvan de 
meeste hun activiteiten uitoefenen voor het hele grondgebied van het Land van Waas, zoals de 
Archeologische Dienst Waasland, de Oudheidkundige Kring (beide organisaties zijn gevestigd op een 
museumsite), de Erfgoedcel Waasland, de Bibliotheca Wasiana en de dienst Toerisme van het 
Waasland. 
 
- Archeologische Dienst Waasland (ADW) 
Een groot gedeelte van de archeologische objecten in de verhaallijn ‘mens en materie’ in SteM 
Zwijgershoek is afkomstig uit de collectie ADW en de collecties van met hen gelieerde private 
bruikleengevers. Met de integratie van de regionale collectie archeologische voorwerpen in de musea 
wordt een lacune voor het Waasland ingevuld. In navolging van de Provinciale Archeologische Musea 
van Velzeke en Ename en het StaM te Gent, heeft nu ook het Waasland een plaats waar zijn 
archeologisch erfgoed een passende permanente presentatie krijgt. 
ADW stond ook in voor de restauratie van voorwerpen in stedelijk bezit (Boudelo-collectie) en in bezit 
van de KOKW, die in het museum SteM Zwijgershoek permanent gepresenteerd worden. Het beheer 
van de archeologische collectie werd overgedragen aan de ADW, die de stukken in zijn gespecialiseerd 
archeologische  depot bewaart.  
In het kader van de uitbreiding van het educatieve aanbod in het museum SteM Zwijgershoek werd in 
samenwerking met de Archeologische Dienst Waasland gewerkt aan de voorbereiding van een 
muntschat-atelier, bedoeld voor de leerlingen van de 1e graad secundair onderwijs. 
De eerste workshop ‘Van Barbaarse broek tot extravagante hoed’ voor de verhaallijn ‘Mens en 
materie’ behandelt de verschillende kostuumtradities in de ijzertijd, Romeinse periode en 
middeleeuwen voor de laatste graad van het lager onderwijs. 
 
- Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) 
Sinds de oprichting van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas in 1861 verleende het 
stadsbestuur onderdak aan deze erfgoedvereniging.  
Heel wat voorwerpen en documenten in de verhaallijn ‘mens en machine’ in SteM Zwijgershoek 
behoren tot de regionale collectie van de KOKW. De meeste kaarten, atlassen en globes van de 16de 
tot de 19de eeuw in het Mercatormuseum behoren eveneens tot de collectie KOKW. 
In de Annalen, het wetenschappelijk tijdschrift van de Kring, wordt regelmatig over objecten 
gepubliceerd die in de Stedelijke Musea tentoongesteld worden. De museummedewerkers namen 
actief deel aan de inventarisatie en restauratie van de collectie 3D-voorwerpen. Nog steeds stellen zij 
hun expertise en infrastructuur ter beschikking. 
Eénmaal per jaar organiseren de Kring en de Musea samen een tijdelijke tentoonstelling met materiaal 
uit de KOKW-verzamelingen.  
In 2010 Arm maar proper 
2011 Het Land van Waas in oude kaarten 
2012 De bibliotheek van Gerard Mercator 
 
In haar nieuwsbrief neemt de KOKW systematisch de museumactiviteiten op. 
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- Bibliotheca Wasiana 
Voor de realisatie van de verhaallijn ‘mens en machine’ in het SteM Zwijgershoek werd ook prospectie 
verricht in de collectie van de Bibliotheca Wasiana, een vzw die gehuisvest is in de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek en tot doel heeft de geschiedenis van het Waasland via geschreven bronnen en 
beeldmateriaal te documenteren. De Bibliotheca Wasiana stelde enkele bruiklenen ter beschikking 
voor de permanente opstelling van dit museum. Ook voor tijdelijke tentoonstellingen of voor 
wetenschappelijk onderzoek i.v.m. Wase schilderkunst doet het museum beroep op de medewerking 
van de Biblioteca Wasiana. (medewerking aan tentoonstelling Arm maar proper, raadplegen dossiers 
Wase kunstenaars) 
 
- Breimuseum vzw 
De verzameling breimachines, die tot de jaren ‘90 eigendom was van de vzw, werd in globo 
overgedragen aan de stad Sint-Niklaas. De leden van de werkgroep vzw Breimuseum (allen gewezen 
fabrikanten of werknemers uit de breigoedsector) adviseren de museumstaf bij verwerving of 
afstoting van bepaalde machines. 
Zij adviseren tevens de museumtechnicus, tewerkgesteld in het brei-atelier, bij het onderhoud van de 
machines. 
In de nieuwsbrief van de vzw publiceren de museumstaf en de vrijwilligers op regelmatige basis 
artikels over de sector en de verzameling. 
De Dag van den Brei, die elk jaar enkele honderden deelnemers kent, is een gezamenlijk initiatief van 
de Stedelijke Musea en de vzw Breimuseum. Ook voor andere evenementen wordt er intensief 
samengewerkt. 
 
- Erfgoedcel Waasland 
Samen met de Stedelijke Musea Sint-Niklaas heeft de Erfgoedcel Waasland een project opgezet voor 
de inventarisatie van 3D-objecten uit de collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het 
Land van Waas (2008-2009. Een gedeelte van de geregistreerde voorwerpen wordt bewaard in het 
publiek depot van het museum SteM Zwijgershoek. Het museum doet regelmatig beroep op de 
Erfgoedcel Waasland voor informatie, advies en communicatie. In 2011 leende de Erfgoedcel een 
tentoonstelling uit met documentatie en fotopanelen over leven en werk van Edmond Meert, 
bouwheer van de Salons voor Schone Kunsten. 
Publiciteit rond museumactiviteiten, uitlenen tentoonstelling rond industrieel Edmond Meert (2011). 
 
- Waasland Art Projects (WARP) 
Deze projectvereniging in het artistieke werkveld van de regio heeft het Koetshuis in de museumtuin 
van de Salons voor Schone Kunsten in erfpacht gekregen om zich daar te huisvesten. De vereniging 
wil hedendaagse kunst een plaats geven in het Waasland, en breit in zijn tentoonstellingsbeleid een 
chronologisch vervolg aan het stedelijk kunstpatrimonium dat in de Salons voor Schone Kunsten wordt 
geëxposeerd. In het recente verleden vonden reeds verschillende projecten in samenwerking met de 
Stedelijke Musea in de Salons plaats 
Het ambitieuze ‘Coup de ville 2010’, een tentoonstellingsparcours met hedendaagse kunst 
geïnspireerd door de legendarische Chambres d’amis uit 1986, toonde werken van meer dan 40 
kunstenaars uit binnen- en buitenland in woonhuizen, tuinen, publieke ruimten en musea, waaronder 
de Salons voor Schone Kunsten. 
In het najaar 2013 wordt een tweede editie van ‘Coup de Ville’ gerealiseerd, waarbij de 
museumgebouwen Salons voor Schone Kunsten en Huis Janssens worden opgenomen in het 
kunstenparcours. 

 

- Graphia vzw, de vereniging van exlibriskunstenaars en – verzamelaars  
Graphia schenkt steeds 1 exemplaar van alle inzendingen van de exlibriswedstrijden die de vereniging 
organiseert, aan het Internationaal Exlibriscentrum. Graphia heeft ook haar historisch archief aan het 
Exlibriscentrum geschonken. 
Op regelmatige basis publiceert Graphia in haar publicatie Boekmerk wetenschappelijke artikelen over 
exlibris die in de collectie van het exlibriscentrum worden bewaard.  De medewerkers van de musea 
stellen hun expertise ter beschikking van de leden van Graphia. 
Graphia organiseert de jaarlijkse ruildag voor Belgische exlibrisverzamelaars in de gebouwen van SteM 
Zwijgershoek. In elke editie van de Graphia-publicatie Boekmerk krijgt het Internationaal 
Exlibriscentrum ruimte om activiteiten aan te kondigen, aanwinsten toe te lichten, enz. 
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De werking van Graphia richt zich tot het hele Nederlandstalige grondgebied (Vlaanderen en 
Nederland). 
 
 

2.2.2.4. Vriendenvereniging Opdonder4 
 
Begin 2009 werd de feitelijke vereniging Opdonder4 opgestart, die optreedt als de vriendenvereniging 
van het museum. De vereniging organiseert elke vierde donderdag van de maand in het museum een 
activiteit die een link heeft naar een van de collecties. De vereniging hanteert een lage drempel: 
belangstellenden kunnen zich melden, er dient geen lidgeld betaald te worden en na de maandelijkse 
activiteit is er volop gelegenheid voor ontmoeting en sociaal contact in het ad hoc museumcafé. 
In de loop van haar bestaan ontpopte Opdonder4 zich tot een creatieve speler die de erfgoedcollecties 
van het museum onder de aandacht brengt en mee helpt te ontsluiten via verschillende artistieke 
disciplines (podiumkunsten, muziek, film en fotografie). Opdonder4 kan ondertussen rekenen op een 
trouwe aanhang.  
 

 
2.2.2.5. Andere erfgoedbeheerders (behalve die onder punt 2.2.2.3. 
genoemd) 
 
- Heemkundige Kring Den Dissel Sinaai, pas opgericht in 2004, actief op lokaal vlak meer bepaald 

rond het erfgoed van Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas.  
- Tinelmuseum Sinaai: verzameling rond de componist Edgard Tinel die geboren is in Sinaai en daar 

zijn jeugd doorbracht. Spreekt ook muziekliefhebbers van buiten de regio aan.  
- Heemkundige Kring Nieuwkerken-Waas 200/700 en Heemkundig Museum, opgericht in 1996, 

actief op lokaal vlak, nl. het erfgoed en vroegere volksleven in Nieuwkerken, deelgemeente van 
Sint-Niklaas. Er zijn contacten met de Stedelijke Musea en afspraken i.v.m. verzamelbeleid. Het 
Heemkundig Museum Nieuwkerken heeft enkele documenten ter beschikking gesteld voor de 
permanente opstelling van het SteM Zwijgershoek. 

- Historisch Pijp- en Tabaksmuseum Sint-Niklaas: gespecialiseerd privaat museum. Via de dienst 
Toerisme zijn er contacten met de Stedelijke Musea, onder meer inzake rondleidingen. In verband 
met collectievorming zijn er afspraken. 
Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, gevestigd in Sint-Niklaas, maar op heel Vlaanderen 
gericht. Het genootschap richt jaarlijks in de periode 11 november tot 6 december het ‘Huis van 
de Sint’ in op de tweede en derde verdieping van de Salons voor Schone Kunsten. De 
museumfunctie van dit gebouw wordt dan op een lager pitje gezet, omdat de grote toeloop van 
belangstellenden (vooral lagere en kleuterscholen en gezinnen met kinderen) voor het ‘Huis van 
de Sint’ moeilijk te combineren valt met het reguliere museumaanbod van collectiepresentatie en 
educatieve werking. In 2010 werd tijdens het ‘Huis van de Sint’ een extra tijdelijke 
tentoonstelling van kinderspeelgoed (in bruikleen genomen van het Huis van Alijn) 
gepresenteerd. 

 
 

2.2.2.6. Doelgroepen van de Stedelijke Musea 
 
De verscheidenheid van collecties die door de Stedelijke Musea beheerd worden doet veronderstellen 
dat diverse doelgroepen kunnen worden aangesproken door het aanbod. Voor elke doelgroep is een 
aangepast educatief aanbod uitgewerkt of worden activiteiten geprogrammeerd. 
 
Doelgroepen met ranking 1-7 in volgorde van belangrijkheid: 
1.1. Inwoners van de stad Sint-Niklaas (1) 
1.2. Cultureel geïnteresseerde individuele bezoekers uit de regio Waasland (2) 
1.3. Cultureel geïnteresseerde individuele bezoekers uit Vlaanderen (5) 
1.4. Toeristen (Internationaal) (6) 
1.5. (Leerlingen van) scholen stad Sint-Niklaas en regio Waasland (3) 
1.6. Groepen (volwassenen) stad Sint-Niklaas en regio Waasland (4) 
1.7. Ondernemingen stad Sint-Niklaas en regio Waasland (7) 
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Deel 3: Missie en visie 

 
3.1. Missie 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas hebben de bijzondere ambitie om letterlijk het ‘geheugen’ en de 
‘SteM’ van de stad en de streek te worden.  
De kernopdracht is breed: het optimaal bewaren, inventariseren, bestuderen en ontsluiten van een 
historisch gegroeide en levende collectie museale objecten uit de domeinen ‘beeldende kunst’, 
‘cartografie’ en ‘cultuurgeschiedenis’. 
Het ‘ontsluiten’ impliceert de organisatie van een publiekswerking die tot doel heeft alle inwoners van 
stad en streek op een wetenschappelijk verantwoorde, maar tegelijk intrigerende en verrassende 
manier kennis te laten maken met de brede culturele voorgeschiedenis van het Land Van Waas. 
 
 

3.2. Visie 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas willen musea zijn van de regio, voor de regio. 
Om het label ‘musea van de regio’ te mogen dragen, weegt de uniciteit van bepaalde (deel)collecties 
door: de verzamelingen industriële archeologie (breimachines), de schilderkunst en grafiek uit de 
regionale kunstproductie en de historische cartografie uit de regio worden op een centrale plaats 
verzameld en ontsloten.  
Als ‘musea voor de regio’ willen de Stedelijke Musea een etalage zijn van cultuurgeschiedenis, 
beeldende kunst en cartografie.  
Een plaats waar de inwoners van de stad Sint-Niklaas en het Waasland hun gemeenschappelijk 
verleden kunnen reconstrueren.  
Wie zijn verleden kent, wie weet waar hij vandaan komt, kan ook beter de toekomst inschatten.  
De Stedelijke Musea zien zichzelf daarom een rol toebedeeld als versterker van deze lokale en 
regionale identiteit.  
 
De lokale en regionale context van de Stedelijke Musea wordt tegelijk vertaald naar een algemeen 
universeel verhaal dat ook bezoekers van (ver) buiten de regio kan boeien.  
Verzamelingen met een nationaal belang (de collectie (post-)impressionistische schilderkunst en de 
historische collectie lichaamsverzorging) en zelfs van een internationaal niveau (de verzameling 
Mercatorkaarten, -atlassen en –globes (met enkele voorwerpen op de Vlaamse Topstukkenlijst)) en de 
unieke collectie van 170.000 exlibrissen) dragen bij tot dit gegeven. 
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Deel 4. Strategisch Plan 
 
Strategische en operationele doelstellingen, acties 
 

SD 1 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas maken duidelijke keuzes in hun collectiebeleid. De 
zeven diverse en verscheiden deelcollecties hebben tegen het einde van de beleidsperiode 
2014-2019 een scherper profiel en meer zichtbaarheid. Het behoud en beheer van de 
verzamelingen wordt op een professioneel niveau verder gezet. 
 

 
OD1.1. 
Voor elke deelcollectie worden doelstellingen geformuleerd om tot een uitgezuiverd en vaster 
omlijnd collectieprofiel te komen. Hiaten in de deelcollecties worden ingevuld via verwerving en 
collectiemobiliteit.  
 
Acties: 
- Algemene principes: 

o verzamelen in functie van toekomstige tentoonstellingsprojecten en wissels in de vaste 
presentatie 

o aankopen uit tentoonstellingen producties ‘artist in residence’ 
o externe advisering bij verwerving collectiestukken >=1.500 EUR 
o activering legaat mevrouw Hilde Van de Walle “voor de uitbreiding van de collectie van de 

Salons” ter waarde van 18.000 EUR na betaling successierechten 
 
- Collectiedoelstellingen per deelcollectie: 

o cartografie: advies verlenen aan collectieplan KOKW (krachtlijnen: inspelen op 
opportuniteiten op veilingen en antiquariaten voor aankoop 16e en 17e eeuwse atlassen 
en wandkaarten voor wissels in vaste presentatie; aankopen 19e eeuw fonds Land van 
Waas) 
stedelijk kunstpatrimonium:  
Uit het collectieplan 2014-2019: 
Inzake schilderkunst zal de klemtoon de volgende jaren eerder gelegd worden op 
restauratie en afstoting dan op bijkomende verwerving. De volgende fase in de 
collectieplanning is het beter ontsluiten van het stedelijk kunstpatrimonium in zijn vaste 
presentatie en een dialoog aan te gaan met de omgeving. De vaste presentatie in de 
Salons dateert van 1988. Door te wisselen in de presentatie en meer met thema’s te 
werken, kunnen ook de inhoud en betekenissen van de bestaande collectie uitgewerkt 
worden. Deze operatie verloopt in alle openheid naar andere culturele spelers in het veld. 
Het museum kiest ervoor zijn collectie meer in de diepte te gaan verkennen dan te gaan 
voor een verbreding van de collectie (door een actief verzamelbeleid). Er wordt dan 
eerder geopteerd voor een passief verzamelbeleid en meer de focus te leggen op het 
presenteerbaar maken van de werken door conservatie en restauratie. 
De klemtonen van collectievorming op vlak van schilderkunst blijven liggen op 
landschapsschilderkunst uit de 19de eeuw en schilderkunst van regionale kunstenaars uit 
de 19de en de 20ste eeuw. Bij de (schaarse) opportuniteiten op de kunstmarkt zullen 
procedures opgestart worden om topstukken te verwerven. In de praktijk wordt er vooral 
regionale schilderkunst verzameld die wordt aangeboden uit de particuliere markt. Op die 
manier slagen de musea erin om sleutelwerken van kunstenaars te verwerven en hiaten 
in de collectie te vullen. Bij het verwerven ligt de focus op kunstwerken die een werk dat 
al in bezit is, helpen uitdiepen, verklaren, voortzetten.  

o collectie ‘mens en lichaam’: De collectie lichaamsverzorging roept bij grote delen van 
de bevolking nog levendige herinneringen op en leent zich uitstekend voor 
erfgoedparticipatie. Deze collectie wordt verder uitgezuiverd en afgeslankt (afstotingen, 
langdurige bruikleen met andere musea). Het verzamelbeleid speelt in op de structurele 
aanvulling van de permanente presentatie met meer recente voorwerpen over 
lichaamsverzorging. Het verzamelbeleid wordt verder gevoerd in voorbereiding van de 
grote tentoonstelling ‘Het jaar van het haar’ in 2016. 
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o Internationaal Exlibriscentrum: De instroom via de tweejaarlijkse 
kleingrafiekwedstrijd betekent een constante versterking van het  internationaal profiel 
van de verzameling. We streven naar doelgerichte aankoop van interessante collecties 
van privé-verzamelaars. Dubbels kunnen worden geruild met andere internationale 
instellingen. Tenslotte bieden we een tentoonstellingsplatform aan voor hedendaagse 
grafiek, zowel regionaal als Vlaams, en in navolging daarvan verzamelen. Dit in het kader 
van het Grafisch Centrum. In het verzamelen van exlibris een evenwicht zoeken tussen 
een kunstzinnige benadering en een bibliografische benadering. Er wordt werk gemaakt 
van een actief bruikleenbeleid (thematentoonstellingen beschikbaar voor bruikleen).  

o brei-atelier: verwerving via aankoop/schenking uit tentoonstellingen eigen producties 
met een artist in residence, verwerving van bedrijfsdocumentatie, verwerving via aankoop 
van historisch breiwerk 

o selectie en digitale registratie van archief en documentatie in verband met geschiedenis 
van textiel- en breinijverheid 

o collectie archeologica: de afgesloten collectie archeologica van de Boudelo-abdij wordt 
in beheer overgedragen aan de Archeologische Dienst Waasland. Ze wordt bewaard in het 
archeologisch depot op site Zwijgershoek en ontsloten op museumrondleidingen achter de 
schermen 

 
Resultaatsindicatoren: 

- tegen het eind van de beleidsperiode is er per deelcollectie een uitgezuiverd en vast omlijnd 
collectieprofiel beschikbaar 

- aantal nieuwe verwervingen per deelcollectie als voorbereiding op tijdelijke tentoonstellingen 
en wissels in de vaste presentatie 

- aantal aankopen uit tentoonstellingen met een artist in residence 
- aantal externe adviezen ter voorbereiding van verwervingen 

 
 
OD1.2. 
Het beschikbare theoretisch kader van het afstotingsbeleid wordt per deelcollectie omgezet in een 
afstotingsplan. Dit plan wordt geïmplementeerd in de beleidsperiode 2014-2019. 
 
Acties: (schematisch stappenplan) 
- Bepalen en verfijnen van de selectiecriteria 

o voorwerpen die niet passen in het collectieplan (geen link met kerncollectie, geen link met 
regio, werken van kunstenaars die al oververtegenwoordigd zijn in de collectie, dubbels) 

o beschadigde voorwerpen 
o objecten die beter passen in andere collecties 
o archief –en fotomateriaal: in principe beheert het museum geen archieven) 
o bulkmateriaal  
o vervalsingen  
o voorwerpen met geen enkele museale waarde 

- Geselecteerde objecten samen plaatsen 
- registratie met foto en cultuurhistorische waardebepaling (A, B, C, D) 
- expertise inroepen bij categorieën A en B 
- herkomstonderzoek: eigendom, bruikleen, bewaarneming,… 
- contactname (indien nodig) met vroegere eigenaars, schenkers, nog levende kunstenaars 
- goedkeuring door college en gemeenteraad van lijst met af te stoten voorwerpen 
- herbestemming: oorspronkelijke schenker > andere musea (er is noodzaak aan een inter-

museaal platform voor afstotingen) > schenken aan instelling, vereniging, verzamelaars > 
verkoop (opbrengsten investeren in restauratie en/of depotmateriaal) > vernietigen 

 
Resultaatsindicatoren: 

- tegen het eind van de beleidsperiode is er per deelcollectie een afstotingsplan beschikbaar en 
(gedeeltelijk) uitgevoerd 

- resultaten herkomstonderzoeken 
- aantal en kwaliteit van de expertiseverslagen van af te stoten voorwerpen met 

waardebepaling A en B 
- aantal contacten met andere musea in afstotingsbeleid 
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OD1.3. 
In de beleidsperiode 2014-2019 leggen de Stedelijke Musea Sint-Niklaas de klemtoon op het 
conserveren en restaureren van objecten in plaats van het bijkomend verwerven. 
 
Acties: 
- restauratie topstukken: beeld Lucas Faydherbe,… 
- actualisering en implementatie  prioriteitenlijst noodzakelijke restauraties 
- restauratie objecten die in tentoonstelling komen of in aangepaste vaste presentatie 
- afspraken maken en overeenkomst opstellen over restauratie objecten KOKW in functie van 

vaste presentatie Salons, KOKW, Mercatormuseum 
 
Resultaatsindicatoren: 
- beschikbaarheid van een prioriteitenlijst voor restauratie in 2014/2015 
- aantal gerestaureerde objecten 
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OD1.4. 
Het verzamelen van materiële en immateriële erfgoedcollecties gebeurt doelgericht en in afspraak 
met andere lokale en regionale collectiebeherende spelers. 
 
Acties: 

- De musea nemen het voortouw om met andere collectiebeherende partners in de stad 
duidelijke afspraken te maken inzake verzamel- en afstotingsbeleid van 3D-
voorwerpen en beeldende kunst. Er wordt hiertoe samengewerkt met de Erfgoedcel 
Waasland. 

- De collectieplannen van de musea, KOKW en Bibliotheca Waesiana worden over deze thema’s 
op elkaar afgestemd. 

 
Resultaatsindicatoren: 
- als resultaat van de afspraken: het in voege treden van een afsprakenregeling voor het 
verzamelbeleid tussen een aantal lokale en regionale collectiebeherende instellingen en verenigingen 
 
 
OD1.5. 
De noodzakelijke behoud- en beheersmaatregelen worden genomen om de collecties in de best 
mogelijke omstandigheden te presenteren en te bewaren.  
 
Acties: 

-  infrastructuur en klimaatbeheersing 
o noodzakelijke investeringen in infrastructuur (klimaat-, temperatuur- en 

lichtbeheersing) en veiligheid (mechanische en elektronische beveiliging) 
o onderhoud: nieuw te onderhandelen contract voor installaties verwarming, 

verluchting, airco 
o investeringen: LED-verlichting moderne cartografie en ruimte tijdelijke 

tentoonstellingen Mercatormuseum; vervanging halogeen lampen in vitrines 
schatkamer door LED-lampen (retrofitting) 

o vernieuwing basis verlichting Salons voor Schone Kunsten 
- depot: grondige opkuis depot brei-atelier na selectie reservemachines, wisselstukken en 

noodzakelijke grondstoffen 
- opslagruimte: grondige opkuis opslagruimte reserve glazen vitrinekasten en decormateriaal 

tentoonstellingen  / grondige opkuis opslagruimte bij Mercatormuseum 
- constructie van een transit- en quarantaineruimte in de opslagruimte met reserve glazen 

vitrinekasten 
- conserveringsmaterialen: samenaankoop conserveringsmaterialen, advies bij opstellen en 

uitvoeren conserveringsplan 3D-collectie KOKW 
- calamiteitenplanning en beveiliging: opstellen calamiteitenplannen museumsites 

Mercatormuseum en Salons voor Schone Kunsten 
- inschrijven in provinciaal depotbeleid: na overleg met KOKW (tijdelijke) opname 

voorwerpen 3D-collectie KOKW in open en gesloten depot tijdens restauratiefase Huis 
Janssens 

- inzet van onthaalmedewerkers, vrijwilligers en tewerkgestelden Art. 60 bij taken behoud en 
beheer 

 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal nieuwe investeringen in infrastructuur en veiligheid 
- de mate van overschakeling van halogeenverlichting naar LED-verlichting (Mercatormuseum – 

Salons voor Schone Kunsten) 
- aantal m² vrijgekomen en herbruikbare depot- en opslagruimte 
- aantal opgenomen voorwerpen in transit- en quarantaineruimte 
- volume van aangekochte en gebruikte conserveringsmaterialen 
- de beschikbaarheid over een calamiteitenplan voor het Mercatormuseum en de Salons voor 

Schone Kunsten 
- aantal objecten in depot opgenomen in het kader van de inschrijving in het provinciaal 

depotbeleid 
- aantal extra medewerkers ingezet bij taken behoud en beheer 



44  Stedelijke Musea Sint-Niklaas: beleidsplan 2014-2019 
 

 

SD2 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas leggen zich toe op het delen van hun expertise met 
diverse erfgoedgemeenschappen: professionelen en particulieren. Het wetenschappelijk 
onderzoek over de diverse deelcollecties mondt uit in een actief publicatiebeleid en vormt 
een stevig fundament voor de opbouw van tentoonstellingen en voor aanpassingen in de 
permanente presentatie. 

 
 
OD2.1.  
Het delen van expertise door de museummedewerkers situeert zich op vlak van collectievorming en 
afstotingsbeleid, de goede praktijken inzake behoud, beheer, inventarisatie en presentatietechnieken. 
 
 
Acties: 

- advies collectieplanning en afstoting 3D-collectie KOKW 
- advies restauratieplanning kunstcollectie KOKW + afspraken maken over beheersvorm en 

inventarisering (afsprakennota opdrachten collectiebeheerder Stedelijke Musea en conservator 
3D-collectie KOKW) 

- expertisedeling met verzamelaars kleingrafiek: op vlak van behoud: zuurvrij bewaren en 
presenteren 

- expertisedeling met kerkfabrieken en religieuze instellingen bij inventaris en 
behoudsmaatregelen religieuze kunst 

- advies over behoud en beheer aan particulieren op kunst- en antiekschatting 
- museummedewerkers verzorgen vanuit hun expertise lezingen op studiedagen en voor het 

jaarprogramma 
- museummedewerkers maken deel uit van jury’s  
- expertisedeling met andere musea over collectievorming, inventarisatie en 

tentoonstellingsbouw (aanbestedingen, opmaak lastenboeken) 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal adviezen van museummedewerkers aan de KOKW, verzamelaars kleingrafiek, 
kerkfabrieken, particulieren, andere musea 

- aantal lezingen door museummedewerkers verzorgd (jaarprogramma musea, studiedagen) 
- aantal jury’s waar museummedewerkers deel van uitmaken 

 
 
OD2.2.  
De Stedelijke Musea vragen extern advies op in functie van collectiebeheer en 
tentoonstellingsbeleid. 
 
Acties: 

- inwinnen van wetenschappelijke adviezen van in de conceptfase van een project 
- opzetten van een langdurig samenwerkingsverband met de Universiteit Gent Vakgroep 

Geografie (cartografie) en de KAHO Sint-Lieven (publiekswerking- doelgroep onderwijs) 
- inwinnen van adviezen bij aankoop en/ of restauratie van objecten 
- inwinnen van adviezen over collecties bij andere museale expertisecentra (vb 

Modemuseum adviseert over textiel in collecties SMSN en KOKW) 
- uitbouw structurele werking museumadviesraad (cfr infra) 

 
Resultaatsindicatoren: 
- aantal ingewonnen adviezen bij opzet projecten, aankoop collectie 
- aantal adviezen specifiek opgevragd aan museumadviesraad 
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OD 2.3.  
De Stedelijke Musea bouwen een actief publicatiebeleid uit. 
 
Acties: 

- on line nieuwsbrief 
- tentoonstellingscatalogi 
- thematische cahiers over collecties (collectie ‘mens en lichaam’) 
- jaarverslagen in Annalen KOKW 
- medewerking aan publicaties van derden:  Boekmerk (Graphia), Annalen (KOKW), 

Museumpeil (vakblad),… 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal publicaties (nieuwsbrieven, catalogi, cahiers, bijdragen in vaktijdschriften,…) 
uitgebracht door de musea 

- de mate waarin de potentiële bestemmelingen tevreden zijn over de museumpublicaties 
 
 
OD 2.4. 
De huidige museumbibliotheek wordt omgevormd tot een laagdrempelig en toegankelijk 
documentatiecentrum over de diverse deelcollecties. 
 
Acties: 
- inrichting leeszaal en organiseren consultatie tijdens kantooruren 
- digitale registratie van tijdschriften 
- onderzoek of on line toegang tot inventaris monografieën en tijdschriften museumbibliotheek kan 
gerealiseerd worden 
- begeleiding op maat van onderzoekers en studenten  
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal gebruikers van de museumbibliotheek 
- aantal keren dat een gebruiker door een museummedewerker begeleid wordt 
- aantal consultaties on line toegang museumbibliotheek 
- de mate van tevredenheid van de gebruikers van de museumbibliotheek 

 
OD 2.5.  
Specifieke onderzoeksprojecten monden uit in zichtbare resultaten: tentoonstellingen en 
verrijkingen en aanpassingen in de permanente presentatie 
 
Acties 
- inventarisering en digitalisering blijft fundament voor verder wetenschappelijk onderzoek 
- voor tentoonstellingen zie SD3 ‘tentoonstellingsplanning’ 
- kijkwijzer brei 
- thematische presentatiewissels Salons 2014 en 2017 
- aanpassingen in presentatie SteM 2018-2019 
- digitaliseringsprojecten cartografie (vb Lafreri-atlas,  recente aanwinst atlas Sebastiaan Münster) 
 
Resultaatsindicatoren: 
- aantal geïnventariseerde objecten 
- aantal gedigitaliseerde objecten 
- de mate waarin inventarisering bruikbaar blijkt bij planning tentoonstellingen en 

presentatiewissels 
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SD3 
In de beleidsperiode 2014-2019 concentreren de Stedelijke Musea Sint-Niklaas hun 
tentoonstellings- en evenementenbeleid op (slechts) drie deelcollecties waarin zij in het 
museale landschap een unieke plaats bekleden: historische en moderne cartografie, 
exlibris en kleingrafiek en mode – textielontwerp (brei) en lichaamsverzorging. De 
overige collecties komen vooral via ingrepen in de vaste presentatie aan bod. Ook aan 
stads- en regiobrede projecten wordt geparticipeerd. 

 
 
OD 3.1.  
 
Het museale tentoonstellingenbeleid krijgt concreet gestalte in een middellange-termijnplanning. 
Het voorstel tentoonstellingsplanning 2014-2017 is ingevuld. (cfr Witboek 2013-2018 stad Sint-
Niklaas: actieplan 104: een integraal tentoonstellingsbeleid voeren) 
Voor 2016 en 2017 zullen enkele onderdelen nog concreet ingevuld worden. 
Na evaluatie van het eerste deel van de beleidsperiode krijgt de planning 2018-2019 een invulling. 
Het principe blijft gelijk: Elk jaar een middelgroot project in de Tentoonstellingszaal, eventueel 
uitgebreid naar andere tentoonstellingsruimten op site. In de oneven jaren is dit de Grafiekbiënnale 
met de er aan gekoppelde wedstrijd. 
Daarnaast drie kleinere projecten gebonden aan de collecties brei, cartografie en exlibris. 
Naast onderstaande tentoonstellingen zal het Internationaal Exlibriscenterum in de tussenliggende 
periodes kleine collectie-uitdiepingen en dossierpresentaties in de Gerard Gaudaenzaal organiseren om 
aan de bezoeker een constant aanbod aan te bieden. 
In de Salons worden receptieve tijdelijke projecten verwelkomd. De musea staan in voor driejaarlijkse 
thematische wissels in de permanente presentatie. 
 
Acties: 
 
2014 

- mei: opening Salons voor Schone Kunsten met thematische presentatie vaste collectie / 
mei: opening gedeelte moderne cartografie (Mercatormuseum) – combinatie 
openingsweekend met Nacht van de Musea 

- juni: ontwerpen brei Isa Tesfazghi (SteM)  
- juni-oktober: Japan: grafiek – exlibris – edu-project (Tentoonstellingszaal – Piet Elshoutzaal – 

Gaudaenzaal)  
- september-december: expo Lafreri-atlas (Mercatormuseum)  

 
2015 

- april-juni: grafiekbiënnale: thema ‘het portret’: resultaten wedstrijd (één van de 5 
hoofdprijzen voor EL of kleingrafiek over thema portret) - kunsthistorisch luik 18e-19e-20e E - 
Karl Meersman (Tentoonstellingszaal – Piet Elshoutzaal – Gaudaenzaal - Salons)  

- juni: ontwerpen brei Joke Raes (SteM) 
- juli – december : oorlogscartografie en luchtfotografie ism KOKW en NGI 

(Mercatormuseum) (productie musea voor stadsbreed project De Grote Oorlog) 
- juli - december: exlibrisproject ‘oorlog en vrede’ (Gaudaenzaal)  

 
2016 

- februari-juni: exlibrisproject (Gaudaenzaal) 
- april-juni: ‘Jaar van het haar’: totaalproject rond lichaamsverzorging (SteM - 

Tentoonstellingszaal – Piet Elshoutzaal – Gaudaenzaal)  
- juni: ontwerpen brei 
- juli - december: cartografische tento ‘cartografie en ecologie’ (Mercatormuseum)  
- juli-december: exlibrisproject (Gaudaenzaal)  

 
2017 

- april-juni: grafiekbiënnale: thema ‘abstracte kunst’: monografisch project Enk de Kramer – 
collectiepresentatie grafiek in Salons  

- datum te bepalen: 800 jaar SN: uitdiepen collectieverhaal in SteM 
- juni: ontwerpen brei  
- juli-december: cartografische tento (Mercatormuseum) 
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- juli-december: exlibrisproject (Gaudaenzaal) 
 
 

Resultaatsindicatoren: 
- aantal tentoonstellingen eigen producties en co-producties 
- aantal samenwerkingsverbanden van tentoonstellingen 
- aantal bezoekers per tentoonstelling 
- bereik op vooropgestelde doelgroep per tentoonstelling 
- mate van bezoekerstevredenheid per tentoonstelling 
- % eigen inkomsten per tentoonstelling (catalogisverkoop, ticketing, sponsoring, projectsubsidie) 
 
 
OD 3.2.  
Elke tentoonstelling gaat gepaard met een 360°-aanbod van evenementen, lezingen, 
publieksrondleidingen, gezinsatelier, nocturnes, een educatief aanbod voor het onderwijs en 
arrangementen voor groepen 
 
Acties: 
- opzetten van samenwerkingsverbanden met partners voor de productie van tentoonstellingen 
(KOKW, NGI, UGent, Graphia,..) 
- opzetten van samenwerkingsverbanden met verenigingen voor de doelgroepenwerking van 
tentoonstellingen  
- organiseren van minstens 2 lezingen over een tentoonstellingsgebonden thema (vb de curator 
behandelt een deelaspect van een tentoonstelling) 
- verder zetten van het succesvolle systeem van open publieksrondleidingen in een tentoonstelling 
- bij elke tentoonstelling een aanbod creëren voor verenigingen of bedrijven die een nocturne of 
rondleiding plannen 
- organisatie van een gezinsatelier (familiezondag) gekoppeld aan het onderwerp/ thema van een 
tentoonstelling 
- de productie van minstens 1 evenement rond een tentoonstelling of de thematische inbedding van 
de tentoonstelling in bestaande evenementen (Erfgoeddag, Terrasjesdagen, Ambachtelijk Weekend, 
Nacht van de Musea,…) 
- de productie van minstens 1 museumles / atelier voor het basisonderwijs én het secundair 
onderwijs 
- thematisch aanbod van producten in de museumshop, gebonden aan een tentoonstelling 
 
Resultaatsindicatoren: 
- evaluaties samenwerkingsverbanden met partners en verenigingen 
- aantal bezoekers per randactiviteit 
- mate van bezoekerstevredenheid per randactiviteit> 
- omzet museumshop per tentoonstelling 
 
 
OD3.3. 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas verlenen hun deelname aan stads- en regiobrede projecten 
vertrekkend van de inhoud van de collecties en de wetenschappelijke expertise. 
 
Acties: 
- WOI: lezingencircuit 2014-2019: 3 thematische lezingen / jaar ( thema’s: militair-cartografisch, 
lokale/regionale oorlogsleven, algemene oorlogsgebeurtenissen); productie tentoonstelling militaire 
cartografie en luchtfotografie 2015 
- 2017 800 jaar Sint-Niklaas (ingrepen in permanente presentatie SteM. verzamelen immaterieel 
erfgoed) 
 
Resultaatsindicatoren: 
- gemeten belangstelling per activiteit rond WO I en 800 jaar Sint-Niklaas 
- de mate waarin stadsbrede projecten meetbaar bijdragen tot de fierheid over de eigen stad 
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OD3.4.  
Rond drie unieke collecties worden structurele maatregelen genomen om naar het einde van 
beleidsperiode 2014-2019 een effectieve regionale, nationale en internationale uitstraling te bereiken 
 
Acties:  
 
Mode – textiel (brei) 
- primair: logistieke ondersteuning van de ontwerpster (vooraf goede afspraken en planning 

opmaken, ontwerpen digitaal omzetten, grondstoffen uit voorraad voorzien, begeleiding 
productieproces, advies aan ontwerpster bij  aanvraag subsidiedossier kunstenloket) voor het 
jaarlijkse juni-project ‘artist in residence’ 

- secundair: ondersteuning projecten andere ontwerpers en designers en scholen 
- uitbouw van de museumshop met eigen producten 
- aanpassing machinepark in functie van complexe designs ontwerpers en productie museumshop 
- jaarlijkse Dag van den Brei nog meer promoten als plaats van reünie voor ex-bedrijfsleiders en 

personeelsleden 
- jaarlijkse Dag van den Brei thematisch inkleden met link naar dagelijkse leefwereld (medische 

toepassingen, recente modetrends, recyclage) 
- acties: ‘breien is in’ (V. Leysen), wildbrei-actie buiten de museummuren, breimarathon Nacht vd 

Musea, Goed-doel-actie (opstarten in het kader van de educatieve werking krokus- en 
herfstvakantie) 

- breiclub nieuwe (jongere) formule 
- opleidingen en initiaties: breien met pennen, huishoudelijke breimachines, industriële 

handbreimachines / muts breien, babykleding / afgewerkt product in 1 avond of kortlopende 
opleidingen 2-3 avonden (samenwerkingsverband opzetten met Vrije Ateliers) 

 
 
Cartografie (cfr Witboek 2013-2018 stad Sint-Niklaas: actieplan 105: het Mercatormuseum laten 
groeien tot een cartografiemuseum met landelijke uitstraling) 
- realisatie vernieuwde afdeling moderne cartografie: mei 2014 (samenwerking UGent vakgroep 

geografie) 
- opstart en uitwerking totaal vernieuwd educatief aanbod secundair onderwijs: 8 nieuwe 

lespakketten aangepast aan eindtermen (samenwerking UGent vakgroep geografie) 
- installatie en onderhoud digitale klas voor educatief aanbod (digiboard, 15 notebooks, web- en 

printserver, 10 tablets) 
- intensifiëren samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde 
- productie van 1 tijdelijke tentoonstelling / jaar 
- realisatie van 3 à 4 Mercatorlezingen per jaar 
- adaptatie van de content naar Engels en Frans 
- promotie op landelijk niveau voor (cultuur)toeristen 
 
 
Grafisch Centrum 
- opdrachtenforum verzamelaars – kunstenaars kleingrafiek: te organiseren op Ruildag Graphia 

of naar aanleiding van opening Biënnale resultaten wedstrijd / portfoliodagen (onpare jaren) 
- organisatie speciale Graphia-ledendag in het centrum 
- representatie van het Centrum op nationale en internationale kleingrafiek-evenementen 

(ruildagen,(FISAE-) congressen) door bestuursleden van Graphia; afspraken maken over promotie 
wedstrijddeelname, internationaal bruikleenverkeer (gasttentoonstellingen), verspreiding van 
catalogi, vrijwilligers verzorgen rondleidingen voor geïnteresseerde groepen: samengevat: 
profilering en (inter)nationale netwerking 

- tentoonstellingsbeleid geconcentreerd rond biënnale en kleinere projecten: 
collectiepresentaties, collectie-uitdieping en dossiertentoonstellingen 

- huldiging ‘kunstenaar wordt 80’ – koppeling aan drukdemonstratie en opdracht 
nieuwjaarskaart 

- opbouw kern grafisch centrum rond viertal persen (Gaudaen, Malfliet, persen Vrije Ateliers): 
reconstructie persen in vrijgemaakte oppervlakte op site Zwijgershoek, opleiding aan educatieve 
medewerkers voor geven demo’s op persen; aanleggen van een lijst van experts die met een pers 
kunnen werken en contactname om bereidheid tot samenwering af te toetsen 

- evenementen: demo op persen (met expertise historische drukkerij) 
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- afspraken met Frans Masereelcentrum Kasterlee (aanbieden van tentoonstellingen aan 
residenten in Piet Elshoutzaal of Gaudaenzaal, prijs IEC-wedstrijd: aanbieden van verblijf als artist 
in residence Kasterlee) 

- summerschools: experimenten jongerenkunst – graphic novel - nieuwe technieken 
- internationale structurele samenwerking opzetten met Museum Meermanno Den Haag– 

Moenchengladbach: expertise-uitwisseling rond collectievorming – inventarisatie; gezamenlijke 
productie reizende grafiektentoonstelling 

- organiseren van projecten op verplaatsing: andere museale locaties, stadsgebouwen, publieke 
ruimtes 

- educatieve werking: het nauwer betrekken van scholen bij de  internationale wedstrijd  
- workshops organiseren voor grote publiek: gelegenheidsgrafiek: je eigen geboortekaart, 
verjaardagskaart, trouwkaart, nieuwjaarswensen,… ontwerpen en drukken in bepaalde techniek 
(samenwerkingsverband opzetten met Vrije Ateliers) 

 
Resultaatsindicatoren: 
- aantal deelnemers en geografische spreiding van deelnemers aan initiatieven rond collecties 

cartografie, brei en grafiek 
- bereik op nieuwe doelgroepen van nieuwe initiatieven rond bovengenoemde collecties 
- meting herhaalbezoek na lancering nieuwe initiatieven 
- meting bezoekerstevredenheid bij nieuwe initiatieven 
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OD 3.5.  
De Salons voor Schone Kunsten worden tijdens de beleidsperiode 2014-2019 verder geëxploiteerd 
als kunstenmuseum, met de nadruk op thematische presentatiewissels in de vaste kunstcollectie. 
De educatieve werking wordt geheroriënteerd. Het activiteitenprogramma richt zich op meer 
participatie van kinderen (6-12 jaar) en jongeren (13-18 jaar), waarbij de jaarlijkse editie van het 
Huis van de Sint een prominente plaats inneemt. Tenslotte blijven de Salons fungeren als gastheer 
voor receptieve tentoonstellingsproducties rond beeldende kunsten en voor voorstellingen van andere 
kunstvormen (muziek, woordkunst, dans).  
 
Acties: 

- plannen en implementeren van driejaarlijkse thematische presentatiewissels: 2014: jeugd 
en ouderdom; 2017:…: ander discours ‘het portret’, ‘parking west’, ‘de ander’, ‘de waarde van 
dingen’, ‘beeld, taal en muziek’ 

- toevoeging van item over geschiedenis huis en bewoners Meert aan de museale presentatie 
- heroriëntering educatieve werking: experiment rond nieuwe methodologische aanpak  
- opstellen volledig reglement ‘tentoonstellingen en educatieve projecten derden’ met 

duidelijke afspraken over ondersteuning op vlak van logistieken en communicatie, technische 
mogelijkheden opbouw (vrijwaring gebouw), timing en tijdstippen opbouw, verzekering, inzet 
extra onthaalpersoneel binnen of buiten gewone openingstijden,… 

- samenwerking met Cultuurcentrum: educatieve projecten, concertenreeks 
- interactieve ingrepen in collectie mogelijk maken: jonge kunstenaars – kinderen 
- kinderen geven commentaar op collectie (audioproject) 

 
Resultaatsindicatoren: 

- meting bezoekerswaardering van thematische presentatiewissels via publieksonderzoek 
- aantal co-producties met derden en aantal bezoekers per co-productie 
- evaluatie samenwerkingsverbanden met derden 
- meetbaar bereik op doelgroepen kinderen en jongeren via thematische presentaties, tijdelijke 

projecten en educatieve werking 
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SD4  
De verdere uitbouw van de publiekswerking van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas 
vertrekt vanuit de verschillende bezoekersmotivaties. Op die manier wordt tegen het 
einde van de beleidsperiode 2014-2019 het bereik op de bestaande 
erfgoedgemeenschappen vergroot en worden nieuwe erfgoedgemeenschappen bij de 
werking betrokken. 

 
OD4.1.  
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas worden uitgebouwd tot een boeiende leeromgeving over hun 
specifieke collecties ‘beeldende kunst’, ‘cartografie’ en ‘historische objecten’. De behoefte van 
bezoekers om kennis te verwerven krijgt er een zo concreet mogelijke invulling. (Kernwoorden: 
“boeiend”, “interessant”) 
 
Acties: 

- ontwikkeling van een gelaagde presentatie aangepast aan verschillende kennisniveaus 
bij ingrepen in de permanente presentatie en bij de productie van tentoonstellingen 

o aandacht voor een duidelijke en verstaanbare taal bij tekstpresentaties (print, audio, 
video) 

o duiding in 4 talen bij tentoonstellingen van de resultaten van de Internationale 
Exlibris- en kleingrafiekwedstrijd legt de klemtoon op het internationale karakter 

o aanbieden van vertalingen in het Frans en het Engels in de internationale context van 
het Mercatormuseum (oude en moderne cartografie) en bij de realisatie van grote 
tentoonstellingen 

o aanbieden van programma’s voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld blinden en 
slechtzienden, mensen met een mentale beperking,… 

- realisatie van een jaarlijks lezingenprogramma rond de vaste collecties cartografie 
(Mercatorlezingen), beeldende kunst (kunsthistorische lezingen in de Salons voor Schone 
Kunsten) en historisch erfgoed (SteM): uitdiepen van populaire maar ook hoogdrempelige 
thema’s uit die via de deelcollecties worden benaderd 

- evaluatie en aanpassing van het bestaande aanbod rondleidingen voor groepen in de 
verschillende deelcollecties 

- De Stedelijke Musea zijn de ideale leeromgeving voor het onderwijs. Ze versterken de 
culturele competenties van kinderen en jongeren en doen hun ontwikkelingskansen groeien. 
Ze bieden tevens een platform voor levenslang leren. Daartoe wordt het bestaande educatief 
aanbod geëvalueerd en bijgestuurd. 

o nieuw te ontwikkelen museumlessen en –ateliers worden van bij de conceptfase 
steeds getoetst aan leerdoelstellingen en eindtermen 

o de musea fungeren als labo voor nieuwe ontwikkelingen in muzische vorming en de 
vakken geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschappen. Een langdurig 
samenwerkingsverband met KAHO Sint-Lieven resulteert in eindwerkopdrachten, 
stages, proeflessen, experimenten,… ter verrijking van het educatief aanbod. 

o er wordt een structureel evaluatiesysteem van het educatief aanbod opgezet om de 
juiste beleidsmatige beslissingen te kunnen nemen 

- Inzetten op een educatieve werking buiten de scholen om. Onderzoek wijst uit dat dit 
zelfs een gunstiger effect heeft dan museumbezoeken in schoolverband, en zo sterker 
stimuleert voor museumbezoek later. Middelen: kijkwijzers, bestaande educatief aanbod 
evalueren en indien nodig updaten/aanpassen, workshops en activiteiten (zoals bv 
familiezondag, kunstendag voor kinderen, vakantie-ateliers, …) 

- de musea fungeren als gastheer voor vormingsprogramma’s van Vorming+, Davidsfonds 
Universiteit Vrije Tijd 

- digitalisering van collecties maken wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding 
eenvoudiger 
 

Resultaatsindicatoren: 
- de mate waarin bezoekers tevreden zijn over de museumpresentatie (publieksonderzoek) 
- aantal deelnemers op lezingen, rondleidingen 
- bezoekerstevredenheid van deelnemers op lezingen, rondleidingen  
- aantal lesmomenten in het museum voor het onderwijs 
- gemeten impact van educatieve werking buiten de scholen om
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OD4.2.  
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas willen mensen inspireren, prikkelen, ontroeren, uitdagen en 
verbazen. Ze groeien verder uit tot een ankerpunt waar bezoekers een esthetische ervaring 
kunnen opdoen. (kernwoorden: iets mooi zien) 
 
Acties:  

- Bij de opbouw van een presentatie voor de vaste collectie en tentoonstellingen is er extra aandacht 
voor sfeerschepping: er wordt advies ingewonnen van de stadsarchitect bij decorbouw. Indien er 
via projectsubsidie middelen beschikbaar zijn, wordt er een externe scenograaf aangetrokken. 

o integratie van grafische vormgeving en lichtplan in tentoonstellingsconcepten 
- Het exterieur en interieur van de Salons voor Schone Kunsten en het Huis Janssens 

vormen een duidelijke meerwaarde voor de gepresenteerde collecties. (cfr Witboek 2013-2018 
stad Sint-Niklaas: actieplan 108: de maatschappelijke relevantie van en de collectieve 
betrokkenheid bij het erfgoed versterken) 

o Het stapsgewijs opfrissen van de verschillende ruimtes in de Salons in functie van de 
presentatienoden en de beschikbare financiële middelen is hierbij belangrijk. Ook de 
restauratie van het Huis Janssens wordt door het museumteam van nabij opgevolgd. 

o Uitwerken van een aantrekkelijk museumconcept in het te restaureren interieur 
(2016-2019) van het Huis Janssens. Hiertoe wordt een projectteam opgericht in 
samenwerking met de KOKW.  

o advies en bruikleen objecten uit Stedelijk Kunstbezit (meubelen, sierkunst) voor 
inrichting ‘woongedeelten’: Vlaamse zaal, salon, traphal, huiskapel 

o advies, objectenselectie en onderzoek voor museale invulling 1e verdieping: 
presentatie in oude vitrines als publiek depot: thematisch-chronologische aanvulling 
op de thema’s/verhaallijnen die in SteM niet of nauwelijks aan bod komen: religie & 
spiritualiteit (vrijmetselarij…), sport en spel (schuttersgilden), wapens, bepaalde 
ambachten en sierkunst,… 

 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal adviezen van stadsarchitect en/of diensten ingekocht bij externe scenografen 
- resultaten instandhoudingswerken Salons voor Schone Kunsten 
- resultaten restauratie Huis Janssens 
- resultaat nieuwe museumpresentatie in Huis Janssens: aantal gerestaureerde objecten, aantal 

bezoekers tijdens beginfase, bezoekerstevredenheid tijdens beginfase 
 
 
OD4.3.  
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas vullen de groeiende behoefte aan authenticiteit in. Bezoekers 
treffen er echte, unieke en originele objecten aan in hun verhalende context (kernwoord: 
authenticiteit, nostalgie, “oude dingen van vroeger terugzien”) 
 

Acties: 
- De musea halen de banden met privé-verzamelaars aan: bij beiden gaat het immers om 

het koesteren (borgen) van authentieke voorwerpen. 
o In samenwerking met de Erfgoedcel Waasland organiseren de musea een project 

rond private verzamelingen met apotheose in het SteM 
o privé-verzamelaars uit de stad en regio zijn potentiële bruikleengevers voor dossier-, 

middelgrote en grote tentoonstellingen 
- Doelgericht verzamelen van immaterieel erfgoed (getuigenissen en verhalen) plaatst de 

collecties in een levende context 
o Uitwerken van een strategie voor verzamelen digital born erfgoed (foto, video) 

gekoppeld aan bepaalde collecties (filmopnames in nog werkende breigoedfabrieken, 
filmopnames van grafisch kunstenaars aan het werk,…). Samenwerking zoeken met 
lokale foto- en filmclubs voor realisatie van deze plannen. 

o Documenteren van collectievoorwerpen bij inventarisatie (getuigenissen over een 
voorwerp) 

o Interactiviteit met erfgoedgemeenschap bij concipiëren van tentoonstellingen 
o de musea inschakelen in erfgoedprojecten die stadsbreed gaan: de Grote Oorlog & 

800 jaar Sint-Niklaas 
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- creëren/versterken van een band tussen museum en bezoeker door verder in te zetten op de 
authentieke invulling en presentatie van de collectie 

 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal contacten met privé-verzamelaars 
- aantal objecten in bruikleen van privé-verzamelaars  
- aantal deelnemers en bezoekerstevredenheid project privé-verzamelaars 2014 
- aantal items immaterieel erfgoed toegevoegd aan de collecties of de museumpresentatie 

 
 
OD4.4. 
 De Stedelijke Musea Sint-Niklaas evolueren verder naar een ontmoetingsplaats voor liefhebbers 
van ‘beeldende kunst’, ‘cartografie’ en ‘historische objecten’. In deze cultureel-erfgoedgemeenschap 
voelen zij zich verbonden met gelijkgestemden. (kernwoorden: sociale interactie, community, 
verbondenheid) 
 
Acties: 

- Door samenwerking kan / kunnen de cultureel-erfgoedgemeenschap en het draagvlak van 
de musea gevoelig uitgebreid worden. De musea bieden zich graag aan als gastheer voor 
activiteiten van andere culturele diensten: CC concerten, participatieve tentoonstellingen, 
SASK, SAMWD. 

De musea fungeren, nog meer dan tijdens de vorige beleidsperiode, als een open huis waar diverse 
verenigingen kunnen vergaderen en tentoonstellen. ((cfr Witboek 2013-2018 stad Sint-Niklaas: 
actieplan 100: culturele verenigingen en amateurkunsten actief ondersteunen) 

o flexibel reservatiesysteem en duidelijke afsprakennota’s ontwikkelen 
o inhoudelijke punten van samenwerking zoeken met verenigingen die actief zijn in de 

museumgebouwen (vb een tentoonstelling van een vereniging of receptief project 
aanvullen met objecten uit de eigen collecties) 

- De vriendenvereniging Opdonder4 brengt mensen samen rond collecties. 
o Logistieke ondersteuning van de vereniging verder zetten. 
o Creatieve concepten mee aanbrengen. 
o Na de performances het bezoek aan de collecties stimuleren 

- De musea scheppen een positief kader voor gemeenschapsvorming door na alle 
activiteiten uit het jaarprogramma ruimte en tijd voor sociale interactie te bieden 

o blijven inzetten op gesponsorde  recepties en koffietafels na lezingen en rondleidingen 
o nieuwe community-concepten ontwikkelen in het kader van het tentoonstellingsbeleid 

- Tentoonstellingen met linken naar het dagelijks leven lenen zich tot meer actieve 
publieksparticipatie en intercultureel werken 

- aanbieden van programma’s voor nieuwe inwoners in de stad, voor ‘nieuwkomers’ via 
bijvoorbeeld verder zetten ondersteuning van OKAN-klassen 

- inspanningen leveren om het infopunt in het SteM als vrijblijvende ontmoetingsplaats voor 
buurtbewoners te laten fungeren 

 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal gastproducties van andere culturele actoren in de museumruimtes 
- evaluatie van de werking van de vriendenvereniging Opdonder4: samenwerking met 

museumploeg, aantal bezoekers per museumcaffé, bezoekerstevredenheid over onderwerp, 
uitvoering performance, gekoppeld museumbezoek,… 

- aantal nieuwe community-concepten ontwikkeld voor tentoonstellingen 
- aantal nieuwe inwoners / nieuwkomers per georganiseerde activiteit 
- meting betrokkenheid buurtbewoners bij museumactiviteiten 
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OD4.5. 
In alle aspecten van de werking besteden de Stedelijke Musea Sint-Niklaas aandacht aan 
ontspanning en recreatie. Ook de bezoeker die zich wil ontspannen, tot rust wil komen, 
ontsnappen uit de dagelijkse routine moet van het aanbod kunnen genieten. (kernwoorden: recreatie, 
leuke ervaring, amusement, plezier) 
 
Acties: 

- een gedoseerde inzet van interactieve presentatietechnieken, doorbreekt statische 
presentaties die vooral op kennisoverdracht gericht zijn, en voegen een stuk entertainment 
aan het museumbezoek toe 

- spelvormen introduceren in museale werking (zoektochten voor # doelgroepen(bijvoorbeeld 
een speelse kijkwijzer voor kinderen en jongeren in het Mercatormuseum)), gaming (over 
cartografie bijvoorbeeld als afsluiter op een les in de digitale klas van het Mercatormuseum) 

- in het activiteitenprogramma (eigen programmatie en receptief) linken van beeldende kunst 
en erfgoed naar andere kunstvormen leggen: podiumkunsten, literatuur,… 

- blijven inzetten op laagdrempelige evenementen zoals Terrasjesdagen (even tot rust 
komen in het museum) en de Nacht van de Musea (door een feest in de collectie kennis 
maken met het museum; samenwerking rond muziekprogrammatie met De Casino) 

- een toeristische opwaardering van het museale aanbod creëren via structurele afspraken 
met Toerisme Sint-Niklaas en Toerisme Waasland 

- marktformules in de museumwerking introduceren door bijvoorbeeld de organisatie van een 
boekenmarkt, een grafiekmarkt 

- een nieuw publiek in het museum introduceren door opnieuw aan te knopen met de traditie 
van het organiseren van kunst- en antiekschattingen 

- continuering van wedstrijdformules bij tentoonstelllingen na het geslaagde proefproject 
met  Merkwaardige Boekmerken 

- de museumshops effectiever promoten als recreatief sluitstuk van een 
museumbezoek/beleving 

 
Resultaatsindicatoren: 

- tevredenheidsmeting over aangewende presentatietechnieken 
- aantal bezoekers op laagdrempelige museumactiviteiten 
- evaluatie wedstrijdformules gekoppeld aan activiteiten 
- aantal verkochte objecten per museumshop / categorie 

 
 
OD 4.6. 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas dagen bezoekers uit om nieuwe ervaringen op te doen. 
(kernwoorden: afwisseling, nieuwsgierigheid) 
 
Acties: 

- het verzamelbeleid continueren met klemtoon op unieke collecties (die in andere musea 
niet te zien zijn):  

o brei (verzamelen van creaties van ontwerpers) 
o cartografie (KOKW verwerft zeldzame kaarten en atlassen op veiling en 

antiquariaat) 
o kleingrafiek (o.a. instroom nieuwe creaties uit de hele wereld via 2-jaarlijkse EL-

wedstrijd) 
- het organiseren van een aanwinstententoonstelling 
- telkens opnieuw originele invalshoeken bedenken voor tijdelijke tentoonstellingen 
- de driejaarlijkse thematische wissel in de vaste presentatie Salons geeft de vaste collectie 

meer zichtbaarheid, prikkelt de nieuwsgierigheid van de bezoeker en zet aan tot 
herhaalbezoek 

- de geplande uitwerking van de moderne cartografie biedt kansen om innovaties op de voet te 
volgen. Digitale presentaties kunnen immers vernieuwd worden op de bestaande 
hardware. 

- de communicatiestrategie speelt nog meer in nieuwe ervaringen die de bezoekers kunnen 
opdoen 

 
Resultaatsindicatoren: 
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- aantal nieuwe objecten ter aanvulling van de unieke collecties brei, cartografie en grafiek 
- bezoekersaantal- en tevredenheid van een aanwinstententoonstelling 
- bezoekerswaardering van driejaarlijkse presentatiewissel in Salons, onder meer meting 
herhaalbezoek (publieksonderzoek) 
 
 
OD4.7. 
 In de Stedelijke Musea Sint-Niklaas kunnen bezoekers zelf aan de slag. De musea zijn een 
omgeving die activiteit, creativiteit en experiment stimuleert. (kernwoorden: zelf iets doen, 
experiment) 
 
Acties: 

- interactieve presentatietechnieken zetten de bezoekers aan om ook zelf iets te doen 
(hands on, digitale media) 

- opzetten van atelierwerking voor verschillende doelgroepen: scholen, gezinnen met 
kinderen,…vooral rond de collecties brei en kleingrafiek (cfr supra) 

- de museumcollecties bieden een creatieve basis voor artist in residence: designers (brei en 
Mercatormuseum), grafici (grafisch centrum via samenwerking met Masereelcentrum) 

- het museum promoten als scheppende omgeving voor (jonge) kunstenaars: confrontatie 
met collecties tijdens de Nacht van de Musea, samenwerking met WARP,het nieuwe initiatief 
BLEEK en de SASK in de Salons 

 
 
Resultaatsindicatoren: 

- meting gebruik en waardering van interactieve presentatietechnieken 
- meting bereik op doelgroep van atelierwerking 
- aantal artists in residence actief in het museum 
- aantal geproduceerde kunstobjecten van artists in residence 
- gemeten bereik op doelgroep jonge kunstenaars en hun entourage 
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SD5  
Inzake bedrijfsvoering focussen de Stedelijke Musea Sint-Niklaas zich in de 
beleidsperiode 2014-2019 op de uitbouw van een nieuwe en eigentijdse 
doelgroepgerichte communicatie, een gedragen adviesstructuur en stevige 
partnerschappen met diverse stakeholders.  
Het stadsbestuur als inrichtende macht waarborgt de noodzakelijke inspanningen op vlak 
van infrastructuur (gebouwen), financiering van de dagelijkse werking en een realistische 
inzet van gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers. 

 
 
OD5.1. 
Het communicatiebeleid van de musea zoekt een evenwicht tussen de inzet van nieuwe media en 
traditionele print media. Publieksonderzoek wordt op een structurele manier ingevoerd en vormt de 
basis voor bijsturingen van het beleid. 
 
Acties: 
- ontwikkeling nieuw logo en huisstijl met extern bureau 
- bouw van een specifieke beeldgerichte en interactieve museumwebsite die fungeert als up-to-
date informatieplatform 
- om buitenlandse bezoekers en geïnteresseerden te kunnen informeren zal de site ook (gedeeltelijk) 
beschikbaar zijn in het Frans en Engels 
- koppeling van een E-zine aan de museumwebsite 
- structurele communicatie via sociale media 
- aan de hand van de marketingmix en onder impuls van bovenstaande acties wordt zo een 
uitgebreide imagocampagne opgezet (eventueel ook ter promotie en communicatie van de nieuwe 
naam) 
- de communicatie wordt gerealiseerd door 1 deskundige publiekswerking in samenwerking met de 
dienst communicatie van de stad 
- vormgeving van print media wordt uitgevoerd door een deskundige binnen het museumteam 
- realisatie van klassieke print media: algemene promotiebrochure, boekjes voorjaars- en 
najaarsprogramma, postkaarten (persoonlijke uitnodigingen), folders, flyers en affiches voor 
tentoonstellingen en evenementen 
- structureel adverteren met museumfolders in het culturele netwerk Aeolus: minstens zichtbaarheid 
in de regio’s Land van Waas, Klein-Brabant en de grootsteden Gent en Antwerpen 
- inbedding van het museale aanbod in gezamenlijke gecoördineerde communicatie van de 
culturele instellingen van de stad (musea – bib – cultuurcentrum). Communicatie naar het 
onderwijs is een goed voorbeeld van samenwerken. Dit kan nog uitgebreid worden naar andere 
doelgroepen. Via het recent opgestarte overlegplatform cultuurcommunicatie wordt immers verder 
gereflecteerd over structurele en geïntegreerde communicatie door en met de stedelijke 
cultuurdiensten. (cfr Witboek 2013-2018 stad Sint-Niklaas: actieplan 98: culturele instellingen beter 
doen samenwerken door realisatie van integraal cultuurbeleid) 
- Verder optimaliseren van de interne communicatie - binnen het museum en met andere partners 
en stadsdiensten. 
- grondige hervorming van de museumdatabase: de database zal via een nieuw systeem en 
indeling werken om zo gerichter en efficiënter te communiceren. Daarnaast zal sterk ingezet worden 
op data-miningacties.  
- communicatie via de post zal sterk worden afgebouwd, er zal zo veel mogelijk ingezet worden op 
digitale communicatie per e-mail. 
- herneming en adaptatie van het uitgebreide publieksonderzoek van 2010 (vierjaarlijkse 
frequentie) 
 
 
Resultaatsindicatoren: 

- bezoekersaantallen per jaar opgesplitst volgens museum, individueel, school- of 
groepsbezoek, gratis of betalend bezoek, individueel bezoek aan collectie of deelname aan 
activiteiten 

- algemene meting bezoekerstevredenheid via publieksonderzoek 
- aantal bezoekershits nieuwe museumwebsite 
- aantal vrienden / likes in sociale media (facebook) 
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- meting kost per contact en bereik op doelgroep van advertising en Aeolusnetwerk (deels via 
publieksonderzoek) 

- aantal gezamenlijke communicatiedragers met andere culturele diensten van de stad 
 
 
OD5.2. 
De oprichting van een museumadviesraad vergroot het draagvlak van de musea binnen de stad en 
regio en brengt extra creativiteit en inspiratie aan bij de museumwerking. 
 
Acties: 
- oprichting van een adviesraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door het 
stadsbestuur, leden van de Cultuurraad, vertegenwoordigers van de partners, gebruikers en externe 
deskundigen met expertise op vlak van de diverse deelcollecties of gekoppeld aan de museale 
basisfuncties 
- advisering over tentoonstellingsbeleid (eigen producties – receptieve projecten), verwerving en 
afstoting, jaaractieplannen en -programma’s, bijsturingen beleidsplan,…. 
- opvolging van de  realisatie van het beleidsplan: termijnplanning, meetindicatoren,… 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal vergaderingen museumadviesraad 
- aanwezigheden leden op museumadviesraad 
- kwaliteitsmeting adviezen museumadviesraad 

 
 
OD5.3. 
De samenwerking met diverse museumpartners vormt de garantie voor een levend museum. 
 
Acties: 
- structureel overleg met partners via museumadviesraad 
- structureel bilateraal overleg tussen museumstaf en partners 
- samenwerkingsverbanden stimuleren en verder uitbouwen met: 

- de Archeologische Dienst Waasland (ADW): de presentatie in de verhaallijn ‘mens en 
materie’ in SteM Zwijgershoek opfrissen (2017-2018), restauraties van archeologische 
voorwerpen voorzien, samenwerking inzake educatieve werking en depotbeheer, opname van 
archeologische items in lezingenprogramma 

- de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW): belangrijke bron van 
museale objecten in presentatie en publiek depot SteM en in Mercatormuseum, partner voor 
cultuurhistorische en cartografische tentoonstellingen, advisering en samenwerking rond 
collecties in functie van ontruiming Huis Janssens, samenwerking opbouw nieuw 
museumverhaal en publiekswerking in Huis Janssens, samenwerking evenementen en 
lezingen jaarprogramma, evaluatie gratis museumkaart voor leden, thematische lezingen 
verzorgd door (bestuurs)leden KOKW in museumjaarprogramma 

- Vzw Breimuseum: klankbord voor collectiebeleid en –behoud, mede-organisator Dag van 
den Brei, bron van vrijwilligers voor behoud en beheer en publiekswerking (evenementen) 

- het Cultuurcentrum: tentoonstellingspartner op site Zwijgershoek (toeleidingsfactor naar 
SteM, museum is logistieke en onthaalpartner, afspraken maken over tariefstructuur en 
interne communicatie op een site die door het publiek als één wordt ervaren) en voor 
receptieve tentoonstellings- en educatieve projecten in de Salons, organisator van concerten 
in de Salons voor Schone Kunsten, samenwerkingen tussen medewerkers op vlak van 
educatie en communicatie 

- de Stadsbibliotheek: expertise rond ontsluiting museumbibliotheek delen, samenwerkingen 
op vlak van tentoonstellingen (Japanproject en exlibris), evenementen (boekenmarkt, 
voorleesnamiddagen Salons) 

- Het Stadsarchief: afsprakenrond collectievorming, samenwerking op vlak van 
tentoonstellingen (co-producties, wederzijds bruikleenverkeer),… 

- de Erfgoedcel Waasland: algemeen coördinator en communicator over erfgoedmateries in 
het Waasland, co-productie evenementen (bijvoorbeeld project privé-verzamelaars), 
samenwerkingsverband rond immaterieel erfgoed (cfr Witboek 2013-2018 stad Sint-Niklaas: 
actieplan 106: streven naar meer efficiëntie in intergemeentelijke culturele samenwerking) 
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- Vzw Graphia: klankbord voor collectiebeleid exlibris, partner bij organisatie Grafiekwedstrijd 
en –biënnale en andere tentoonstellingen, ruildagen, communicatie via Boekmerk en print 
media (communicatie over IEC in promotiefolders Graphia en vice versa, kunstenaars en 
verzamelaars samenbrengen 

- Vzw Warp: brug van oude kunst in de Salons voor Schone Kunsten naar actuele kunst in de 
eigen publiekswerking, samenwerking op vlak van tentoonstellingen en educatieve projecten 

- de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten: co-producties van tentoonstellingen  
- De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: organisatie eindexamen-

evenement Muziek in het Museum 
- het Reynaertgenootschap: via museale werking inspelen op mogelijkheden om het 

Waaslandse Reynaertverhaal blijvend onder de publieke aandacht te brengen 
- het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen: in de exploitatie van het evenement ‘Huis van 

de Sint’ dat in de Salons voor Schone Kunsten plaatsvindt; museaal project in Huis van de 
Sint, verder zetten Sint-ateliers op site Zwijgershoek 

- musea binnen en buiten de regio: afspraken op vlak van verzamelen, bruikleenverkeer in 
functie van tentoonstellingen, gezamenlijk ontwikkelen van reizende projecten 

- Opdonder4: logistieke en financiële ondersteuning van programmatie en communicatie door 
de musea, continueren werking en eventueel uitbreiden naar andere collecties / museumsites 
(Opdonder4 in Salons?), beter afstemmen van programmatie met Museumtheater op vierde 
donderdag van de maand 

- vzw Centrummanagement: structurele samenwerking rond Salons voor Schone Kunsten 
(bijvoorbeeld promotie van ten toonstellingen: cfr realisatie ‘Je suis dada’) 

 
Resultaatsindicatoren: 

- evaluaties samenwerkingen met partners 
 
 
OD5.4. 
Infrastructuur: het stadsbestuur garandeert de nodige investeringen voor instandhouding van de 
museumgebouwen en museumtuinen. 
 
Acties: 

- aandacht voor dagelijks onderhoud en gebouwenbeheer met klemtoon op technieken (cfr 
Witboek 2013-2018 stad Sint-Niklaas: actieplan 103: een langetermijnvisie ontwikkelen voor 
de bestemming en het onderhoud van de culturele gebouwen) 

- Vier investeringsdossiers worden in de beleidsperiode 2014-2019 uitgevoerd: 
o Mercatormuseum: LED-verlichting in moderne cartografie 
o Salons voor Schone Kunsten: vernieuwing basisverlichting, opfrisssing diverse ruimtes 

(lange termijnplan), inrichting tentoonstellingsruimte eerste verdieping 
o SteM: renovatie goten cheddaken brei-atelier 
o Huis Janssens: restauratie exterieur, interieur, museale invulling gelijkvloers en eerste 

verdieping 
- een algemene visie ontwikkelen over herinrichting en herwaardering museumpark bij 

Mercatormuseum  
- duidelijke afsprakennota’s maken over het gebruik van de tuin van de Salons voor Schone 

Kunsten door derden; de tuin kan geïntegreerd worden in het parcours van tijdelijke 
tentoonstellingen in de Salons (cfr voorbije realisatie ‘Beelden verbeelden’) 

 
Resultaatsindicatoren: 
- aantal ingrepen en geïnvesteerde middelen in op niveau houden infrastructuur 
- evaluatie gebruik tuin Salons door derden (via publieksonderzoek, bevraging buurtbewoners) 
 
 
OD5.5. 
Naast de structurele financiering van de museumwerking door het stadsbestuur blijven eigen 
inkomsten via ticketing, museumshop, sponsoring en projectsubsidiëring een aandachtspunt. 
 
Acties: 

- ter beschikking stellen van de nodige werkingsmiddelen door het stadsbestuur voor het 
uitoefenen van de museale basisfuncties 
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- geïndexeerde maar realistische ticketprijzen voor museumbezoek en evenementen 
uitwerken 

- flexibeler budgetbeheer door te werken met ramingen bij door het college goed te keuren 
dossiers, lopende bons voor recurrente uitgaven (bijvoorbeeld broodjes) en bestelbons voor 
honoraria 

- transparante huurformules uitwerken voor de verhuur van museumzalen aan verenigingen  
- financiële planning op lange termijn in het kader van de nieuwe beheers- en 

beleidscyclus (BBC) en dichtere financiële opvolging met Olympus-software 
- introductie van nieuw boekhoudsysteem Mercurius en koppeling aan software financiële 

planning 
- sponsoring onder vorm van natura (activiteitenprogramma) en kortingen (investeringen) 

blijven deel uitmaken van de financiële planning en verbreden de financiële basis 
- inspelen op opportuniteiten inzake alternatieve financiering van projecten (via 

projectsubsidies bij verschillende niveaus) (bijvoorbeeld: aanlevering van inhoud moderne 
cartografie en educatieve werking Mercatormuseum door UGent vakgroep geografie wordt 
gefinancierd via subsidie wetenschapscommunicatie) 

 
 
Resultaatsindicatoren: 

- resultaten budgetcontroles 
- metingen verhouding budgetten – rekeningen 
- evaluatie inkomstenstructuur 
- evaluatie nieuwe softwaremodules Olympus en Mercurius 
- aantal met externe (niet-stedelijke) middelen gefinancierde projecten 

 
OD 5.6. 
Het personeelsbeleid concentreert zich op regelmatig structureel overleg en het aantrekken van 
vrijwilligers. 
 
Acties: 

- het stadsbestuur levert de nodige inspanningen om het museumkader op peil te houden 
voor het uitoefenen van de basisfuncties en de implementatie van het beleidsplan en de 
jaarlijkse actieplannen; vijf mogelijke pensioneringen in het museumteam en hun niet-
vervanging tijdens de legislatuur 2013-2018 kunnen aspecten van de werking in gevaar 
brengen: personeelsmobiliteit binnen de sector vrije tijd kan in dit geval een oplossing bieden. 

- mutaties van medewerkers binnen het domein vrije tijd bieden een oplossing bij niet-
vervanging of bij motivatieproblematiek 

- ingebruikname van nieuwe software Aphrodite voor planning en opvolging functionerings- 
en evaluatiegesprekken 

- vormingsmomenten houden de kennis en vaardigheden van de medewerkers op alle 
niveaus op peil 

- de vrijwilligerswerking binnen het brei-atelier wordt verder ondersteund 
- nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken rond vast en in de tijd afgelijnde projecten over 

behoud en beheer, tentoonstellingen en de werking van het grafisch centrum ((cfr Witboek 
2013-2018 stad Sint-Niklaas: actieplan 101: sterk inzetten op vrijwilligers) Een pilootproject 
kan opgezet worden rond digitalisering van exlibrissen door vrijwilligers van de vereniging 
Graphia. 

- samenwerken met andere diensten op site Zwijgershoek vraagt meer en betere interne 
communicatie 

- blijvende aandacht voor veiligheidsvorming en verplichte evacuatieoefening 
- interne overlegstructuren vormen de steunpilaar van de dagelijkse werking: wekelijks 

stafoverleg op maandagmorgen, maandelijks overleg met onthaalmedewerkers, 
kwartaaloverleg met techniekers en de poetsploeg 

 
Resultaatsindicatoren: 

- samenstelling museumkader versus kwalititatieve invulling van de basisfuncties 
- resultaten evaluatiegesprekken 
- resultaten positief mutatiebeleid 
- resultaten vorming personeelsleden 
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- aantal en tevredenheid (nieuwe) vrijwilligers + meting meerwaarde voor / bijdrage aan 
museumwerking 
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Deel 5. Meerjarenplanning 2014 – 2019 
 
5.1. Meerjarenplanning 
 
Elk jaar dienen de Stedelijke Musea Sint-Niklaas een actieplan voor het daaropvolgende jaar in. 
De meerjarenplanning van de musea werd (evenals deze van alle andere stadsdiensten) opgemaakt in 
de software Olympus ten behoeve van de nieuwe beheers- en beleidscyclus; 
De concrete actieplanning gespreid over 6 jaren maakt geen deel uit van dit beleidsplan. 
 
Zie hiervoor: Het beleidsplan voor musea | Inspiratie en voorbeelden in 7 omslagen, Anita Caals, 
Jacqueline van Leeuwen en Olga Van Oost, een uitgave van FARO; Citaat blz. 81: “ 4. Het formuleren 
van (jaar)actieplannen: Dit onderdeel maakt geen deel meer uit van het beleidsplanningstraject op 
zich, maar is er onlosmakelijk mee verbonden. De actieplannen worden pas opgesteld als het 
beleidsplan aanvaard is en geleid heeft tot een overeenkomst voor meerdere jaren. Ter invulling 
hiervan dient jaarlijks een jaaractieplan te worden ingediend.” 
 
 

5.2. Meerjarenplanning per jaar 
 
Acties die behoren tot de dagelijkse werking (voor de reguliere uitoefening van de basisfuncties 
verzamelen, behouden, onderzoeken en publiek ontsluiten) of zich uitspreiden over de hele 
beleidsperiode 2014-2019 worden hier niet opgenomen. 
Enkel specifieke projecten die betrekking hebben op 1 of meerdere jaren komen hier aan bod. 

 
 
5.2.1. 2014 
 
collectiebeleid: verzamelfunctie, behoud- en beheerfunctie 

- doelstellingen bepalen per deelcollectie in het kader van een uitgezuiverd en vaster omlijnd 
collectieprofiel 

- mogelijke aankoop uit tentoonstelling Artist in Residence Isa Tesfazghi 
- advies collectieplan cartografie KOKW 
- onderzoek, beschrijving en presentatie (driejaarlijkse) thematische invulling vaste collectie in 

Salons voor Schone Kunsten 
- aanvullen collectie ‘mens en lichaam’ in voorbereiding van tentoonstelling ‘het jaar van het 

haar’ 2016 
- selectie en digitale registratie van archief en documentatie in verband met geschiedenis van 

textiel- en breinijverheid 
- planning en uitvoering afstoting overtollige breimachines en onderdelen uit depot 1e 

verdieping 
- actualiseren prioriteitenlijst restauratie kunstpatrimonium 
- afspraken maken inzake verzamelbeleid met andere lokale en regionale collectiebeherende 

erfgoedverenigingen en –instellingen. 
- onderhoud: nieuw contract voor installaties verwarming, verluchting, airco 
- investeringen: LED-verlichting moderne cartografie en ruimte tijdelijke tentoonstellingen 

Mercatormuseum;  
- vernieuwing basis verlichting Salons voor Schone Kunsten (onder voorbehoud van de nodige 

investeringsruimte) 
- opslagruimte: grondige opkuis opslagruimte SteM reserve glazen vitrinekasten en 

decormateriaal tentoonstellingen  
- advies bij opstellen conserveringsplan 3D-collectie KOKW 
- calamiteitenplanning en beveiliging: opstellen calamiteitenplannen museumsites 

Mercatormuseum en Salons voor Schone Kunsten 
- inschrijven in provinciaal depotbeleid: na overleg met KOKW (tijdelijke) opname voorwerpen 

3D-collectie KOKW in open en gesloten depot tijdens restauratiefase Huis Janssens 
- inzet van vrijwilligers en tewerkgestelden Art. 60 bij taken behoud en beheer 
- voorbereiding museumconcept Huis Janssens 
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wetenschappelijk onderzoek 
- opzetten van een langdurig samenwerkingsverband met de Universiteit Gent Vakgroep 

Geografie (cartografie) en de KAHO Sint-Lieven (publiekswerking- doelgroep onderwijs) 
- publicatiebeleid: lancering on line nieuwsbrief 

 
museumbibliotheek:  

- inrichting leeszaal en organiseren consultatie tijdens kantooruren 
- onderzoek of on line toegang tot inventaris monografieën en tijdschriften museumbibliotheek 

kan gerealiseerd worden 
 
tentoonstellings- en evenementenbeleid 

- mei: opening Salons voor Schone Kunsten met thematische presentatie vaste collectie en 
verhaal huis/bewoners Meert / mei: opening gedeelte moderne cartografie (Mercatormuseum) 
– combinatie openingsweekend met Nacht van de Musea 

- vastleggen planning logistieke ondersteuning ontwerpster brei 
- juni: ontwerpen brei Isa Tesfazghi (SteM)  
- juni-oktober: Japan: grafiek – exlibris – edu-project (Tentoonstellingszaal – Piet Elshoutzaal – 

Gaudaenzaal)  
- september-december: expo Lafreri-atlas (Mercatormuseum)  

 
publiekswerking algemeen 

- uitwerking en opstart educatief aanbod secundair onderwijs in Mercatormuseum 
- installatie en exploitatie digitale klas in Mercatormuseum 
- opzetten samenwerkingsverband met Vereniging Leraars Aardrijkskunde rond educatieve 

werking Mercatormuseum 
- adaptatie presentatie Mercatormuseum naar Frans en Engels 
- afspraken met Masereelcentrum in voorbereiding internationale wedstrijd 2015: natura-prijs 

verblijf artist in residence; bespreken aanbod gasttentoonstelling in Gaudaenzaal of PEZ 
- in werking treden van reglement tentoonstellingen in samenwerking met derden in Salons 

voor Schone Kunsten 
- project privé-verzamelaars in samenwerking met Erfgoedcel 

 
bedrijfsvoering 

- ontwikkeling nieuw logo en huisstijl 
- bouw nieuwe museumwebsite 
- opzet nieuwe imagocampagne 
- samenstelling van en uitbouw structurele werking museumadviesraad 
- nieuwe verlichting en stapsgewijze  instandhoudingswerken Salons voor Schone Kunsten 

(onder voorbehoud van investeringsruimte) 
- buitenrestauratie Huis Janssens 

 
 

5.2.2. 2015 
 
collectiebeleid: verzamelfunctie, behoud- en beheerfunctie 

- doelstellingen bepalen per deelcollectie in het kader van een uitgezuiverd en vaster omlijnd 
collectieprofiel 

- mogelijke aankoop uit tentoonstelling Artist in Residence Joke Raes 
- aanvullen collectie ‘mens en lichaam’ in voorbereiding van tentoonstelling ‘het jaar van het 

haar’ 2016 
- selectie en digitale registratie van archief en documentatie in verband met geschiedenis van 

textiel- en breinijverheid 
- planning en uitvoering afstoting overtollige breimachines en onderdelen uit depot 1e 

verdieping 
- afstotingsplan: bepalen en verfijnen selectiecriteria per deelcollectie (uitgezonderd brei)  
- afstemming van collectieplannen van lokale en regionale collectiebeherende 

erfgoedverenigingen en –instellingen 
- vervanging halogeen lampen in vitrines schatkamer door LED-lampen (retrofitting) 
- grondige opkuis opslagruimte bij Mercatormuseum 
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- constructie van een transit- en quarantaineruimte in de opslagruimte met reserve glazen 
vitrinekasten 

- voorbereiding museumconcept Huis Janssens 
 
wetenschappelijk onderzoek 
- onderzoek voor en realisatie van kijkwijzer brei 
 
tentoonstellings- en evenementenbeleid 

- april-juni: grafiekbiënnale: thema ‘het portret’: resultaten wedstrijd (één van de 5 
hoofdprijzen voor EL of kleingrafiek over thema portret: Gaudaenzaal) - kunsthistorisch luik 
18e-19e-20e E Salons - Karl Meersman -Tentoonstellingszaal – Piet Elshoutzaal  

- juni: ontwerpen brei Joke Raes (SteM) 
- juli – december : oorlogscartografie en luchtfotografie ism KOKW en NGI (Mercatormuseum) 

(productie musea voor stadsbreed project De Grote Oorlog) 
- juli - december: exlibrisproject ‘oorlog en vrede’ (Gaudaenzaal)  
- proefprojecten educatieve werking in krokus- en herfstvakanties over breien (breien is in, 

wildbrei-actie, … 
- opleidingen en initiaties breien: opstart vrijwilligerswerking voor lesgevers, opzetten 

samenwerkingsverband met Vrije Ateliers 
- opleidingen grafiek: opzetten samenwerkingsverband met Vrije Ateliers 

 
bedrijfsvoering 

- herneming uitgebreid publieksonderzoek 2010 met aangepaste inhoud 
- stapsgewijze instandhoudingswerken en inrichting tentoonstellingsruimte 1e verdieping  

Salons voor Schone Kunsten (onder voorbehoud van investeringsruimte) 
- restauratie exterieur Huis Janssens 
- SteM: renovatie goten cheddaken brei-atelier- publiek en gesloten depot – werkateliers en 

opslagruimten glazen vitrines en tentoonstellingsblokken 
 
 

5.2.3. 2016 
 
collectiebeleid: verzamelfunctie, behoud- en beheerfunctie 
- voorbereiding (driejaarlijkse) thematische invulling vaste collectie in Salons voor Schone Kunsten: 
invulling gepland 2017 
- aanvullen collectie ‘mens en lichaam’ in voorbereiding van tentoonstelling ‘het jaar van het haar’ 
2016 
- afstotingsplan: bepalen en verfijnen selectiecriteria per deelcollectie (uitgezonderd brei)  
 
wetenschappelijk onderzoek 
- publicatie thematische cahiers over collecties (collectie ‘mens en lichaam’) naar aanleiding van 
tentoonstelling ‘Jaar van het haar’  
- digitale registratie van tijdschriften 
 
tentoonstellings- en evenementenbeleid 

- februari-juni: exlibrisproject (Gaudaenzaal) 
- april-juni: ‘Jaar van het haar’: totaalproject rond lichaamsverzorging (SteM - 

Tentoonstellingszaal – Piet Elshoutzaal – Gaudaenzaal)  
- juni: ontwerpen brei 
- juli - december: cartografische tento ‘cartografie en ecologie’ (Mercatormuseum)  
- juli-december: exlibrisproject (Gaudaenzaal)  
- opbouw kern grafisch centrum rond viertal persen: reconstructie persen, opleiding aan 

educatieve medewerkers, recrutering vrijwilligers voor demo’s op persen 
- start workshops voor grote publiek in Grafisch Centrum 
- start summerschools voor jongeren in grafisch centrum 

 
publiekswerking algemeen 

- uitvoering museumconcept Huis Janssens (onder voorbehoud van voortgang 
restauratiedossier) 
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bedrijfsvoering 
- stapsgewijze instandhoudingswerken Salons voor Schone Kunsten (onder voorbehoud van 

investeringsruimte) 
- restauratie interieur Huis Janssens 

 
 
 

5.2.4. 2017 
 
collectiebeleid: verzamelfunctie, behoud- en beheerfunctie 

- onderzoek, beschrijving en presentatie (driejaarlijkse) thematische invulling vaste collectie in 
Salons voor Schone Kunsten 

- uitvoeren afstotingsplan per deelcollectie 
 
tentoonstellings- en evenementenbeleid 

- april-juni: grafiekbiënnale: thema ‘abstracte kunst’: monografisch project Enk de Kramer – 
collectiepresentatie grafiek in Salons  

- datum te bepalen: 800 jaar SN: uitdiepen collectieverhaal in SteM 
- juni: ontwerpen brei  
- juli-december: cartografische tento (Mercatormuseum) 
- juli-december: exlibrisproject (Gaudaenzaal) 

 
publiekswerking algemeen 

- voorbereiding internationaal samenwerkingsverband kleingrafiek Sint-Niklaas – Den Haag – 
Moenchengladbach (uitwisselen bruiklenen en expertise) 

- implementatie museumconcept Huis Janssens 
 
bedrijfsvoering 

- stapsgewijze instandhoudingswerken Salons voor Schone Kunsten (onder voorbehoud van 
investeringsruimte) 

- restauratie interieur Huis Janssens 
 
 

5.2.5. 2018 
 
collectiebeleid: verzamelfunctie, behoud- en beheerfunctie 

- uitvoeren afstotingsplan per deelcollectie 
 
tentoonstellings- en evenementenbeleid 

- themata worden vastgelegd in 2016 na evaluatie tentoonstellingsjaren 2014-2015-2016 
 
publiekswerking algemeen 

- opzetten internationaal samenwerkingsverband kleingrafiek Sint-Niklaas – Den Haag – 
Moenchengladbach (uitwisselen bruiklenen en expertise) 

- implementatie museumconcept Huis Janssens 
 
bedrijfsvoering 

- stapsgewijze instandhoudingswerken Salons voor Schone Kunsten (onder voorbehoud van 
investeringsruimte) 

- finaliseren restauratie interieur Huis Janssens 
 
 

5.2.6. 2019 
 
tentoonstellings- en evenementenbeleid 

- themata worden vastgelegd in 2016 na evaluatie tentoonstellingsjaren 2014-2015-2016 
 
publiekswerking algemeen 

- start exploitatie museumwerking Huis Janssens 
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5.3. Rekeningen 2012, begroting 2013, begroting 2014 
(Onder voorbehoud van goedkeuring door de Gemeenteraad in 2013.) 
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Deel 6. Opvolging 
 
6.1. Uitvoeren van het museumbeleidsplan 
 
Elk jaar worden de doelstellingen en acties uit de meerjarenplanning omgezet in een actieplan. 
Dit actieplan wordt uitgevoerd en gecommuniceerd aan: 

- De Erfgoedcel Waasland 
- De Provincie Oost-Vlaanderen 
- De Vlaamse Gemeenschap 

 
 

6.2. Evalueren van het museumbeleidsplan 
 
De jaarlijkse evaluatie van het actieplan gebeurt door: 

- De museumstaf 
- De museumadviesraad 
- De Cultuurraad 

Daarna wordt ere en jaarverslag opgesteld. 
Het resultaat van de evaluaties wordt meegedeeld aan het college van Burgemeester en Schepenen 
van de stad Sint-Niklaas. 
Een samenvatting van het jaarverslag wordt uitgegeven in het Stadsverslag. 
 
De bevoegde overheden, de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Oost-Vlaanderen ontvangen elk 
jaar een jaarverslag. 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas worden onderworpen aan tussentijdse evaluaties en visitaties door 
de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 



69  Stedelijke Musea Sint-Niklaas: beleidsplan 2014-2019 
 

 
Deel 7. Bijlagen 
 
 

7.1. Collectieplan 
 
7.1.1.Cartografie (collectie Mercatormuseum) 

 

Historiek 

 

Het Mercatormuseum bevindt zich in de Zamanstraat nr. 49, Sint-Niklaas. Het museum is heringericht 

naar aanleiding van het Mercatorjaar 1994. De basis wordt gevormd door de verzameling van de 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW). Deze heemkundige kring 

verzamelt al sinds de 19de eeuw atlassen, kaarten en ander cartografisch toebehoren, o.a. van 

Mercator. De reden daarvoor is tamelijk eenvoudig: Mercator is geboren in Rupelmonde en bijgevolg 

Waaslander van oorsprong.  De focus van het museum ligt op de evolutie van de cartografie en de 

figuur van Mercator. Daarnaast is er ook een afdeling ‘Moderne cartografie’. De meest waardevolle 

stukken, de 2 globes, staan opgesteld in de schatkamer. Het zijn museumobjecten die een plaats 

verdienen op de topstukkenlijst van Vlaanderen. 

De Stedelijke Musea beheren de collectie maar bezitten nagenoeg geen stukken: 2 atlassen van 

Mercator, respectievelijk aangekocht in 1967 en 1969, 9 orthofotokaarten, 6 fotokaarten en 3 gewone 

kaarten. De overige stukken zijn eigendom van de KOKW en het NGI. Naar aanleiding van het 

Mercatorjaar in 2012 is een eerste gedeelte van de opstelling vernieuwd en geopend in maart 2013. 

Het verhaal wordt aangevuld met een multimediale presentatie waarin de kaarten, atlassen en globes 

van Mercator in een hedendaagse context worden geplaatst. 

 

 

De verzameling 

 

De verzameling bestaat in totaal uit 179 stukken. De registratie van de stukken is voltooid in 2004. 

Het gaat om een standaardregistratie van een 20-tal velden. Aan sommige objecten zijn al 

afbeeldingen gekoppeld. Oude objectnummers zijn overgenomen van de KOKW, waar nodig zijn 

nieuwe objectnummers ingevoerd, beginnend met ‘M.’, bvb. M.103. Alle objecten zijn gepubliceerd op 

de website van MovE. 

Alle objecten staan opgesteld in het museum waar een klimaatsysteem aanwezig is. Registratie van 

temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gebeurt door de aanwezige suppoosten. In de schatkamer, 

waar de 2 globes staan, is een humbug geïnstalleerd die om het uur de klimaatomstandigheden 

opmeet. De objecten liggen veilig achter glas en er valt geen rechtstreeks licht binnen. Het licht wordt 

aangepast aan de aard van de objecten met behulp van de lichtmeter. In dit geval gaat het vooral om 

het dimmen van het licht in de omgeving van historische atlassen, kaarten en boeken van papier.  
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Voorlopig zijn geen drastische wijzigingen nodig aan de infrastructuur van het gebouw. Alles wordt 

regelmatig opgevolgd. 

 

Tabel 1: eigendom van de objecten opgesteld in het museum 

Stedelijke Musea KOKW NGI 

2 atlassen 15 historische atlassen  

 38 historische kaarten 41 kaarten (moderne 

cartografie) 

 2 globes 17 meetinstrumenten 

 4 boeken 2 boeken 

 2 objecten 2 lithostenen 

 51 62 

 

 

Profilering en verzamelbeleid 

 

Het Mercatormuseum bevat geen noemenswaardige hiaten in de opstelling. De stad Sint-Niklaas bezit, 

afgezien van 2 aankopen, geen enkel object in deze collectie. De KOKW zelf ontvangt soms nog 

schenkingen, die in hun archief zijn opgeborgen. Afstotingen zijn niet aan de orde aangezien de 

objecten niet het eigendom van de stad zijn.  

De historische afdeling van dit museum is van internationaal belang. Mercator is een belangrijk 

historisch figuur en speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de cartografie. De 2 globes van 

Mercator behoren tot de topstukken van het Belgische erfgoed en ook de vele atlassen en kaarten zijn 

van grote historische waarde. Sinds 1861 verzamelt de KOKW objecten en documenten rond de figuur 

van Mercator aangezien deze geboren is in Rupelmonde. In deze gemeente bevindt zich een infopunt, 

in de Graventoren, rond het leven van Mercator. 

Het Plantin Moretusmuseum  en de Koninklijke Bibliotheek van Brussel bezitten een groot aantal 

kaarten en atlassen van de hand van Mercator maar deze zijn niet allemaal tentoongesteld. Op 

internationaal vlak zijn er een aantal archieven en prentenkabinetten die ook Mercatorkaarten en 

atlassen bezitten. Er bestaan nog slechts 21 globeparen van Mercator en 18 afzonderlijke globes. Het 

Mercatormuseum bezit het enige globepaar van België. Daarnaast zijn er ook een aantal globes in  
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Duisburg, Amsterdam, Rotterdam… terug te vinden. Het Historisch Museum van de stad Duisburg 

bezit ook een museale afdeling over de figuur Mercator. 

De afdeling moderne cartografie is voornamelijk van educatieve waarde en werd opgezet in 

samenwerking met het NGI. Aan de hand van meetinstrumenten, documenten en foto’s krijgt men 

inzicht in het tot stand komen van een moderne cartografische kaart. Er zijn ook praktische 

oefeningen voorhanden. De afdeling werd in 2012 ontruimd en zal in de loop van 2013 en 2014 in een 

vernieuwde vorm gepresenteerd worden. 

 

 

Conclusie en doelstellingen 

 

Het Mercatormuseum bezit een uitgebalanceerde collectie oude en moderne cartografie. Er is in de 

nabije toekomst geen onmiddellijke nood aan aanvullingen of afstotingen. De prijzen die gevraagd 

worden voor historisch cartografisch materiaal liggen boven het budget van de musea maar als een 

zeldzame opportuniteit zich voordoet kan eventueel, na overleg, verworven worden. Ook kan het 

museum advies verlenen aan het collectieplan van de KOKW.  Op vlak van behoud en beheer zijn 

geen grote veranderingen nodig.  

 
doelstellingen: 

Digitaliseren van kaartmateriaal. Vernieuwde opstelling in het Mercatormuseum in 2014 voor het 

gedeelte van moderne cartografie. Eventuele aanwervingen kunstwerken van artists in residence. 
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7.1.2. Stedelijk Kunstpatrimonium 
 

1. Historiek 

 

De collectie schone kunsten steunt grotendeels op 2 grote pijlers: de collectie Verstraeten en de 

collectie Mathys – Vanneste. Lodewijk Verstraeten, afkomstig uit Sint-Niklaas, schonk in 1859 tachtig 

schilderijen aan de stad Sint-Niklaas. Bijna een eeuw later ontving de stad een schenking van de heer 

Mathys.  

De collectie L. Verstraeten (1810 - 1860) weerspiegelt een typisch burgerlijke en conservatieve 

smaak uit de 19de eeuw. Zijn voorkeur ging vooral uit naar landschappen, religieuze voorstellingen en 

genrestukken. Dit laatste type schilderij was een heel populair genre in de 19de eeuw. De helft van de 

collectie bestaat uit 19de eeuwse schilders met een academische stijl.  De avant-gardistische 

stromingen zoals het realisme en impressionisme gingen aan hem voorbij. Daarnaast bezat hij ook 

werken van Wase schilders: 8 schilderijen van August De Wilde, 1 van Jan Jozef De Loose en 6 

schilderijen van Basile De Loose. Deze laatste schilderde van hem een portret in 1836. 

Bijna 100 jaar later schonk J. Mathys (1884 - 1963), apotheker uit Gent, zijn verzameling aan het 

stadsbestuur van Sint-Niklaas. Deze collectie schilderijen, stijlmeubilair en voorwerpen van toegepaste 

kunst bestaat uit 320 objecten in totaal.  

 

Tabel 1: collectie Mathys - Vanneste 

schilderijen 58 

tekeningen 7 

beeldhouwkunst 2 

glaskunst 1 

meubilair 44 

interieurinrichting: kandelaars, vazen, spiegels, … 44 

vuurmakende en -beheersende uitrusting 1 

eet- en drinkgerei 112 

keukenuitrusting 3 

uitrusting van de apotheker 38 

religieuze objecten 7 

muziekinstrumenten 2 

rookgerei 1  

TOTAAL 320  

 

In de periode tussen deze twee grote schenkingen, 1860 – 1959, wordt er weinig en slechts 

sporadisch verzameld. De enige rode draad in de aanwervingen is de afkomst van de kunstenaars: de  
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meerderheid is Waaslander. Dat oorlog en kunst niet samengaan zien we ook aan het kleine aantal 

aanwinsten tijdens de periodes van de twee wereldoorlogen. 

 

Tabel 2: schenkingen per decennium 

Periode Aantal werken 

1900 - 1910 9  

1910 - 1919 5 

1920 – 1929 7 

1930 - 1939 29 

1940 - 1950 7 

1951 - 1959 36 

1960 – 1969 21 

1970 – 1979 145 

1980 – 1989 302 

1990 – 1999 468 

2000 – 2010 1062 

 

Vanaf de jaren ‘70  zien we een spectaculaire stijging van het aantal verwervingen. Het jaar 1972 en 

1973 zijn de koplopers met respectievelijk 36 en 22 aankopen. In dit decennium begint men grafiek te 

verzamelen, wat grotendeels de stijging verklaart. Daarnaast zijn er een aantal prominente figuren die 

de stad stimuleren tot de aankoop van meer kunst: Karel Mechiels, directeur van de Stedelijke 

Academie, en ook Gerard Gaudaen drukken hun stempel op het cultuurleven in Sint-Niklaas. Ook de 

overheid, zowel de Vlaamse als de lokale, investeert meer in kunst en cultuur door cultuurambtenaren 

en adviescommissies voor schone kunsten in het leven te roepen.  

 

In de jaren ‘80 krijgt men een verdubbeling van het aantal schenkingen en aankopen met het 

zwaartepunt in 1981 en 1988. In 1981 schenkt de weduwe van Ernest Albert 57 werken aan de stad 

en in 1988 wordt een lot aangekocht van 60 prenten van de vzw ‘Kunst in de Stad’. Daarnaast 

verkoopt Victor Suy nog eens 31 schilderijen aan het stadsbestuur. Het overgrote deel van de 

aankopen bestaat uit grafiek: losse prenten van voornamelijk Wase kunstenaars en grafiekmappen. 

 

In de jaren ‘90 stijgt het verwervingsbeleid nog steeds maar hier moet toch een kleine kanttekening 

bij geplaatst worden. In 1990 schenkt J. Belpaire 337 werken aan de stad. Zonder deze schenking 

komen we uit op het getal van 131. Het overgrote deel van deze kunstwerken zijn aangekocht, dit in 

tegenstelling tot vorige decennia waar het aandeel schenkingen groter was. Een andere opvallende 

trend is de grafiek. Waar in de jaren ‘80 voornamelijk grafiek werd aangekocht van Wase kunstenaars 

wordt het verzamelgebied uitgebreid naar Vlaanderen. In deze periode verwerft de stad prenten van  
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R. Raveel, F. Cane, P. Robjee, J. Bilquin, E. Hoorne, E. De Kramer en zelfs L. Tuymans. Daarnaast 

worden er ook tekeningen verworven van F. Jespers, I. Ianchelevici en J. Cantré. 

Het jaar 1994 en 1995 kent een dieptepunt met de aankoop van slechts 3 werken in 1994 en 9 in 

1995. De verklaring is eenvoudig: de voorbereiding van het Mercatorjaar 1994 en de opening van het 

Mercatormuseum lieten weinig ruimte over voor verwervingen. 

 

De jaren 2000 – 2009  laten weer een stijgende trend zien in het aanwinstenbeleid. Dit komt vooral 

door de schenking Gaudaen – Dieltjens die bestond uit 967 prenten.  In 2002 zien we nog een 

schenking van de weduwe van E. Albert van 34 schilderijen en in 2000 een schenking van F. Pincé van 

20 werken. Daarnaast wordt het aanwervingsbeleid steeds strenger en selectiever. Er wordt nog 

verzameld, maar binnen de vastgelegde grenzen van een eerste embryonaal collectieplan.  

Een tendens die zich trouwens ook op Vlaams en Nederlands niveau afspeelt in de museumwereld. 

Waar er vroeger een ware hamsterwoede heerste, proberen de museale instellingen hun 

verzamelgebied nu af te bakenen en te positioneren tegenover andere musea1. Ook poogt men de 

loodzware erfenis van jaren van slecht behoud en beheer en manke depotwerking beter aan te 

pakken. In vele musea is men zelfs bezig met het uitschrijven en implementeren van een 

afstotingsbeleid. 

 

 

2. De verzameling  

 

De afdeling ‘Vrije Beeldende Kunst’ bevat 3500 records. Deze kunnen nog onderverdeeld worden 

volgens objectcategorie: 

 

Tabel 3: de verzameling van het Stedelijk Kunstpatrimonium 

grafiek 2228 

schilderkunst 662 waarvan 80 van de collectie L. Verstraeten, 58 van de collectie Mathys – 

Vanneste, 57 van de schenking E. Albert, 45 aquarellen van J. Belpaire en 31 van 

V. Suy. 

tekeningen 424 

beeldhouwkunst 103 

glaskunst 14 

fotografie 61 

 

Daarnaast bestaat er ook een afdeling Toegepaste kunst met 361 records waartoe stijlmeubelen, 

eet- en drinkgerei, voorwerpen van interieurinrichting e.d. behoren. Het gros van deze afdeling  

                                                
1 Een tendens die sterk naar voor kwam op het symposium “Collectievorming en aankoopbeleid”, 8 oktober 2009, 
georganiseerd door FARO, BAM en de Vlaamse Overheid. 
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behoort tot de collectie Mathys – Vanneste. De meeste van deze voorwerpen worden opgesteld als 

aankleding van de Salons voor Schone Kunsten. 

 

 

2.a. Schilderkunst 

 

Zoals reeds hierboven vermeld weerspiegelt de collectie van L. Verstraeten de heersende burgerlijke 

smaak van die tijd en wordt de verzameling gedomineerd door 19de eeuws academisch werk met een 

voorliefde voor het genretafereel en het anekdotische. De oudste werken (16de eeuw) worden 

tentoongesteld in de Salons voor Schone Kunsten als illustratie van de schilderkunst vòòr de 19de 

eeuw. Daarnaast hangen ook nog een aantal werken van De Loose en De Wilde in de Salons. De rest 

van de verzameling hangt voornamelijk in het open depot. 

Slechts 4 werken sluiten qua vroege tijdsperiode aan bij de collectie Verstraeten waarvan 3 

aangekocht door de Vrienden van het Museum in 1913. Het gaat om P. Meulener, G. De Crayer, J.-B. 

Madou en W. Claeszoon Heda. Na 1913 werd niets meer aangekocht van schilders in de 16de, 17de en 

18de eeuw. De concentratie verschoof zich naar het verwerven van kunstwerken van de Wase 

schilders in deze collectie: J. J. De Loose, zijn zoon B. De Loose en A. De Wilde, de eerste en de 

laatste allebei directeur van de Sint-Niklase academie in de 19de eeuw. 

 

De collectie Mathys – Vanneste fungeert als een pendant voor de collectie Verstraeten in de 19de 

eeuw, nl. academisme versus avant-garde met de focus op stromingen als het pleinairisme, realisme 

en het Belgisch impressionisme. De subverzameling Evenepoel, de 2 schilderijen van E. Laermans en 

de Ensor behoren tot de topstukken van de Salons voor Schone Kunsten. De verzameling is in zijn 

geheel tentoongesteld in dit gebouw.  

Na het verwerven van deze verzameling, werden er doorheen de jaren aanvullingen op deze collectie 

mogelijk gemaakt: H. Evenepoel, F. Rops, H. Boulenger, G. Den Duyts, H. Leys, M. Dupuis, P. 

Pantazis, G. Vogels, E. Laermans en C. De Groux. 

 

Naast deze 2 basiscollecties zijn er nog een aantal onderverdelingen te maken in de verworven 

schilderkunst van de (grotendeels) 20ste eeuw: 

1. een aantal kunstenaars in de nasleep van de school van Dendermonde: o.a. P. De Roover, P. 

Bosteels, H. Broeckaert, P. Gorus… 

2. een aantal kunstenaars uit de invloedssfeer van  Antwerpen: o.a. F. De Braekeleer (19de eeuw), 

W. Linnig, F. Jespers, J. De Vriendt, W. Dolphyn, … 

3. een aantal kunstenaars uit de invloedssfeer van Gent (o.a. Sint-Martens-Latem): o.a. F. Willaert, 

A. Heins, E. De Buck, H. Malfait, C. Jonnaert, … 

4. Wase schilderkunst, met zijn eigen zaal op de 1ste verdieping van de Salons. 
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Onder punt 4 kunnen nog een aantal strekkingen worden waargenomen. De belangrijkste 

verwervingen hier komen van de Stedelijke Academie Sint-Niklaas. Belangrijke figuren in de 19de eeuw 

waren P. B. De Maere, J. J. De Loose, A. De Wilde, F. De Wilde, de broers Van Havermaet, J. 

Horenbant, E. Wante, … Ook in de 20ste eeuw bleef men werk verwerven van steeds nieuwe 

‘academie’ generaties , o.a. G. Fonteyn, R. Malfliet, K. Mechiels, J. Buytaert, A. Roelant, W. Van 

Remortel, … Een uitgebreidere analyse en opsomming van deze kunstenaars (directeurs, leraren en 

ook leerlingen) zou ons hier te ver leiden, maar het staat vast dat de academie een grote rol speelde 

bij de uitbreiding van het kunstpatrimonium, dikwijls onder stimulans van haar directeurs2.  

Onder de koepel van Wase schilderkunst bevinden zich ook nog een paar figuren die niet speciaal aan 

de academie verbonden waren maar van het  Waasland afkomstig waren en ook in het Waasland 

werkten ofwel kunstenaars die door hun langdurig verblijf ook gerekend werden tot de Wase 

schilderkunst. 

In de marge bevinden zich ook nog een paar autodidacten die in de verzameling zijn terechtgekomen 

door occasionele schenkingen. 

En dan helemaal in de periferie van de collectie zitten een aantal ‘rondzwervende werken’ waarvoor 

bovenstaande criteria niet gelden en waar men zich van kan afvragen of zij in de toekomst niet 

kunnen worden afgestoten. Wij denken hierbij aan de werken van V. Suy. 

 

 

2.b. Tekenkunst 

 

Van de 424 tekeningen zijn 268 tekeningen afkomstig van de schenking van J. Belpaire. Daarnaast 

zijn er 36 tekeningen van E. Albert, 26 van H. Evenepoel, 18 van A. Vereecken en 15 tekeningen van 

G. Gaudaen. De tekeningen die behoren tot topkwaliteit zijn deze van H. Evenepoel, E. Laermans (2), 

F. Rops (2) en J. Cantré (5). De eerste 3 sluiten vlot aan bij de collectie Mathys – Vanneste, de laatste 

sluit eerder aan bij de collectie grafiek. De rest van de tekeningen zijn voornamelijk afkomstig van 

leraren aan de academie van Sint-Niklaas en grafici waarvan reeds grafisch werk aanwezig is in de 

collectie. Daarnaast zijn er nog schetsen, aankopen van solotentoonstellingen in het museum of 

tekeningen van grote schenkingen aanwezig. Tekenkunst als zelfstandige kunstbeoefening wordt niet 

verzameld maar eerder als aanvullend werk van de verzamelingen schilderkunst en grafiek. 

 

                                                
2 Hierbij verwijzen we naar de publicatie “Tekenen destijds. 175 jaar Stedelijke academie voor schone kunsten”, J. Smet (red.), 
1988, Sint-Niklaas. 
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2.c. Grafiek 

 

 

Deze verzameling grafiek met 2228 records3 wordt gecatalogiseerd onder de noemer grootgrafiek; dit 

om het onderscheid te maken met de verzameling kleingrafiek van het Internationaal Exlibriscentrum. 

Waar de focus in het Exlibriscentrum ligt op exlibris, is in deze verzameling de aandacht gericht op de 

vrije grafiek, m.n. de 20ste eeuwse prentkunst.  

In totaal bezitten de Stedelijke Musea ca. 2113 afzonderlijk getelde prenten. Ofwel gaat het om losse 

prenten ofwel om prenten die behoren tot een groep prenten, bvb. een suite of portfolio. 967 prenten 

behoren tot de collectie Gaudaen, geschonken door zijn weduwe in 2007.  

 

 

Tabel 4: onderverdeling volgens herkomst kunstenaar 

1. Kunstenaars/grafici van het Waasland 35,5 %  

2. Belgische grafici 31 % 

3. Buitenlandse grafici 13,26 % 

4. Belgische kunstenaars (geen grafici) 6,7 % 

5. Rest 7,2 % 

6. Onbekend 6,3 % 

 

We zien dat het grootste aantal kunstenaars afkomstig is uit het Waasland of aan de academie 

verbonden. De aankoop van Wase grafiek werd gestart in de jaren ’70 met werk van leraars aan de 

academie en wordt nog steeds doorgezet. Hier zijn een aantal spelers in het veld die met de 

regelmaat van de klok opduiken in het verwervingsbeleid: de academie, de Koninklijke Wase 

Kunstkring, de Koninklijke Lucasgezellen en de vzw ‘Kunst In De Stad’. De koploper hier is Romain 

Malfliet met 232 prenten, gevolgd door G. Gaudaen met 102 prenten en daarna in mindere mate L. 

Colman, A. Roelant, R. Wuytack, R. Coorevits, W. Brems, P. Bosteels en G. Mariman. 

Een groot deel van de Belgische grafici (hier met uitsluitsel van het Waasland) kan worden 

onderverdeeld in 2 grote groepen: één rond de regio van Antwerpen en één rond de regio van Gent.  

Sint-Niklaas ligt net tussen deze twee grotere provinciesteden. Daarnaast zijn ook een aantal figuren 

actief in deze regio: Gerard Gaudaen, zelf afkomstig van Sint-Niklaas, gaf les zowel in Gent als in 

Antwerpen en  promootte het exlibris en de grafiek in zijn geboortestad. Door de schenking van de 

collectie Gaudaen zijn een heleboel werken van zijn studenten en collega’s in de verzameling 

terechtgekomen. Ook de van Sint-Niklaas afkomstige kunstenares Veerle Rooms is actief in de regio 

Antwerpen en verdeler van een aantal portfolio’s.  In de verzameling zijn ook een aantal grafici 

vertegenwoordigd die verbonden zijn met de academie van Gent: Enk De Kramer, Jean Bilquin, Martin  

                                                
3 Een record is een geregistreerde fiche in de museale database Adlib, maar is niet noodzakelijkerwijs 1 object. Zo kan een zak 
met honderden scherven van een archeologische opgraving in 1 fiche opgenomen worden als bulkmateriaal. 
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R. Baeyens en Emiel Hoorne. Daarnaast zitten in de verzameling ook kunstenaars die vooral actief zijn 

in de exlibriswereld zoals een Frank-Ivo Van Damme, ook dankzij de schenking Gaudaen.  

De buitenlandse grafici zijn goed vertegenwoordigd, wederom door de schenking Gaudaen in 2007. 

Het betreft hier voornamelijk kunstenaars uit Oost-Europa en Duitsland. Zij zijn ook vertegenwoordigd 

in de collectie van het Exlibriscentrum. Daarnaast bevindt zich een kleinere groep van Zuid-Afrikaanse 

kunstenaars; dit door de aankoop van een aantal portfolio’s van vzw Epos en het Frans 

Masereelcentrum. 

Onder punt 4 zitten de kunstenaars wiens hoofdactiviteit niet de beoefening van vrije grafiek is.  Om 

er een paar op te noemen: Benoît, J. Fabre, L. Tuymans, J. Tahon of J. Van Geluwe. Veel van deze 

kunstenaars hebben een suite van een zestal prenten uitgebracht die werd uitgegeven door E. Hoorne 

en jaarlijks door het museum wordt aangekocht.  

Tenslotte ressorteren onder punt 5 en 6 prenten wiens vervaardiger tot nog toe onbekend is of 

waarvan een (deel van de) naam bekend is maar waarover niet genoeg gegevens gevonden werden. 

Ze behoren bijna allemaal tot de schenking Gaudaen en het overgrote deel zal waarschijnlijk 

afkomstig zijn van leerlingen uit de academies van Gent en Antwerpen waar Gaudaen leraar was. 

 

 

2.d. Beeldhouwkunst 

 

Bijna de helft van deze werken beelden een historische figuur uit en dit meestal onder de vorm van 

bustes en koppen: bustes van de Belgische koningen of bustes en koppen van Wase figuren zoals 

bijvoorbeeld Constant Cap of bekende politici. Daarnaast zijn ook een aantal werken geïnspireerd op 

de figuur van Reynaert of de heilige Sint-Nicolaas. Het meest kostbare en oudste beeld is het beeld 

van de maagd Maria van Lucas Faydherbe, gemaakt in 1662, in opdracht van de parochie van Sint-

Niklaas.  

De meeste kunstenaars zijn afkomstig uit het Waasland: J. W. Heyndrickx, J. F. Van Havermaet en R. 

Van De Velde zijn belangrijke vertegenwoordigers. De meeste beelden staan opgesteld in de Salons 

voor Schone Kunsten, het open depot en het stadhuis van Sint-Niklaas. 

 

 

2.e. Glaskunst en fotografie 

 

De belangrijkste vertegenwoordigers onder de categorie glaskunst zijn S. Pyl, G. Staes en S. Wijnants.  
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3. Profilering en verzamelbeleid 

 

Na bovenstaande historische en inhoudelijke beschrijving van de verzameling schone kunsten kan 

men al een aantal punten van het verzamelbeleid tot nu toe vaststellen en vergelijken met de ons 

omringende musea. 

De focus ligt op de kleine doch waardevolle verzameling 19de eeuwse kunst van Mathys – Vanneste en 

de Wase schilderkunst van de 19de en 20ste eeuw. Beeldhouwkunst is hoofdzakelijk Waas van karakter 

en is verworven op basis van cultuurhistorische en esthetische criteria. Tekeningen vervoegen de 

collectie in functie van de schilderkunst en grafiek. Fotografie en glaskunst zijn in mindere mate 

aanwezig. Grafiek is ook een belangrijk verzamelgebied en sluit zowel aan bij de collectie Exlibris als 

bij de collectie Wase kunst, met kleine nationale en internationale omzwervingen. Op het gebied van 

sierkunsten en kunstambachten wordt vrijwel niets meer verzameld sinds de schenking van Mathys – 

Vanneste.  

1. De collectie van de musea, opgesteld in de Salons tot 2012, biedt een klein maar representatief 

beeld van de schilderkunst vóór de 19de eeuw en van de artistieke evoluties in de 19de eeuw. 

Sommige werken zoals ‘Charles speelt tafeltje’ van H. Evenepoel of ‘De schilder G. Vogels (of 

Finch) in zijn atelier’ van J. Ensor behoren tot de topklasse van het Belgisch erfgoed en zijn al vele 

malen uitgeleend aan gerenommeerde musea in binnen – en buitenland. De verzameling sluit het 

best aan bij deze van het Museum voor Schone Kunsten in Gent, waar de focus ligt op de 19de 

eeuw. De kwaliteit en kwantiteit van de Sint-Niklase verzameling moet het evenwel afleggen 

tegen Gent, met uitzondering wellicht van de werken van H. Evenepoel. Ook niet alle 

kunststromingen, o.a. het symbolisme, komen aan bod in Sint-Niklaas. De dichtheid van de 

kunstmusea in Vlaanderen is groot en Sint-Niklaas ligt in het midden van de driehoek Antwerpen, 

Gent en Brussel met zijn uitstekende kunstmusea. Het heeft geen zin om zich te meten met deze 

giganten. Er zijn andere troeven die Sint-Niklaas kan uitspelen. 

- De locatie: de verzameling bevindt zich in een prachtig gebouw en draagt bij tot de sfeer en 

algemene indruk die de bezoeker krijgt. 

- De educatieve werking: de Salons hebben een uitstekende educatieve werking en spelen voor 

scholen en groepen in het Waasland een belangrijke rol. 

- Voor de liefhebber van de 19de eeuwse schilderkunst is de collectie een mooie aanvulling bij 

deze van Gent. Vooral H. Evenepoel en de Belgische landschapsschilderkunst, met de nadruk 

op het pleinairisme, realisme en impressionisme, zijn goed vertegenwoordigd. 

2. Doorheen de 20ste en 21ste eeuw heeft het museum een grote collectie werken verzameld van 

kunstenaars uit het Waasland, met de focus op Sint-Niklaas. De verzameling toont een 

representatief beeld van de Wase kunstproductie van de 19de en 20ste eeuw. Er is geen enkel 

ander museum in het Waasland dat zo’n uitgebreide kunstverzameling bezit.  

3. De grafiekverzameling beslaat een breed terrein: van zowel regionaal, Belgisch als internationaal 

niveau. Enerzijds sluit ze aan bij de collectie van het Internationaal Exlibriscentrum en anderzijds 

is ze de enige collectie van de Stedelijke Musea die zich op de hedendaagse (grafische) 
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kunstproductie richt. Het profiel van de collectie is niet duidelijk en ook de ontsluiting is moeilijk 

wegens plaatsgebrek. Het Plantin Moretusmuseum in Antwerpen, het VIZO en de Vlaamse 

Gemeenschap bezitten gelijkaardige collecties prenten. Daarnaast is er nog het Centre de la 

Gravure in La Louvière dat zich op de internationale hedendaagse grafische kunst richt. Het 

Masereelcentrum in Kasterlee spitst zich toe op drukateliers en productie en in de marge zijn er 

nog de kunstmusea (MSK Gent, SMAK, MUHKA,...) die prenten bezitten van kunstenaars uit hun 

collectie. Er zijn te veel gelijkaardige grafiekcollecties in Vlaanderen. Toch kunnen de musea een 

belangrijke rol spelen in deze kunstdiscipline door zich meer te profileren als 

tentoonstellingsplatform. In de kunstwereld wordt de vrije grafiek vaak in het verdomhoekje 

geduwd ten voordele van andere disciplines zoals multimedia, schilderkunst e.a. De Stedelijke 

Musea kunnen hier een meer prominente rol spelen door vaak bekende en onbekende grafici 

tentoonstellingsruimte te geven en samenwerkingsverbanden aan te gaan, ondermeer met 

Kasterlee en La Louvière. Het verzamelbeleid kan dan gevoerd worden in functie van het 

tentoonstellingsbeleid; als ondersteuning en bevestiging van hedendaagse grafici. 

 

 

4. Conclusie en doelstellingen 2014-2019 

 

De Stedelijke Musea bezitten een mooie kunstverzameling die nog beter kan ontsloten worden dan nu 

het geval is. Een eerste fase is reeds voltooid met de basisregistratie en de digitale ontsluiting op 

internet. Een volgende fase is het beter ontsluiten in zijn vaste presentatie en een dialoog aan te gaan 

met de omgeving. De vaste presentatie in de Salons dateert van 1988. Door te wisselen in de 

presentatie en meer met thema’s te werken kan ook de inhoud en betekenissen van de bestaande 

collectie uitgewerkt worden. Het museum kiest ervoor zijn collectie meer in de diepte te gaan 

verkennen  dan te gaan voor een verbreding van de collectie (door een actief verzamelbeleid).  

Er wordt dan eerder geopteerd voor een passief verzamelbeleid en meer focus leggen op het 

presenteerbaar maken van de werken door conservatie en restauratie. 

De belangrijkste instrumenten daartoe zijn het collectieplan als leidraad, de selectiecriteria voor het 

aanvaarden van een werk en de hulp van de adviescommissie en andere experten.  Een belangrijke 

vraag die altijd moet gesteld worden is: Kan het werk een zinvolle bijdrage leveren aan de 

verzameling? 

 

            doelstellingen in het kort:     

- Uitbouwen van wisselende presentaties in de salons met openheid naar andere culturele 

spelers in het veld. 

- Verder onderzoek naar het verzamelbeleid en nadenken over verzamelen in de toekomst. 

Eerder opteren voor een passief verzamelbeleid waarbij de focus ligt op het aanwerven van 

stukken die een werk in bezit helpen uitdiepen, verklaren, voortzetten. 

- Onderzoek naar afstotingen en afstotingsbeleid toepassen op bepaalde stukken/deelcollecties. 

- Onderzoek naar de kunsthistorische collectie van de KOKW door samenwerking en opstelling 
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- Een tentoonstellingsplatform aanbieden voor hedendaagse grafiek, zowel regionaal als 

Vlaams, en in navolging daarvan verzamelen. Dit in het kader van het Grafisch Centrum. 

 
 

7.1.3. Collectie mens en lichaam 
 
Historiek 

 

De collectie ‘Mens en lichaam’, het vroegere Barbierama, is in 1985 aangekocht van de heer Raymond 

Resmann, eigenaar van een cosmeticabedrijf. Aangevuld met schenkingen doorheen de jaren 

bedraagt het aantal voorwerpen zo’n 2.945 records in Adlib. De collectie stond opgesteld in het 

museum aan Zwijgershoek onder de naam Barbierama.  

Naar aanleiding van de verbouwingen en een vernieuwde opstelling is de zaal ontmanteld in 2005 en 

een nieuwe verhaallijn werd uitgetekend, deze van de geschiedenis van mens en lichaam, met de 

focus op het kapsel. Voor een meer uitgebreide beschouwing van deze vernieuwing kan men reeds 

uitgeschreven teksten lezen over de visie en het concept van deze verhaallijn. Daarnaast zijn er ook 

raakpunten met de opgestelde metaalcollectie van de Archeologische Dienst Waasland die doorgaans 

ook over lichaamsaccessoires en mode gaat. Een verdere selectie kappersmateriaal kan het publiek 

bewonderen in het open depot. Daarnaast bevinden zich ook nog voorwerpen in het gesloten depot 

omdat zij nog geregistreerd moet worden of in te slechte staat zijn om te tonen. Het archief van deze 

collectie kan geraadpleegd worden na afspraak. 

 

 

De verzameling 

 

De verzameling bestaat uit: 

1. gebruiksvoorwerpen die te maken hebben met het beroep van de kapper 

2. gebruiksvoorwerpen die maken hebben met de verzorging van het lichaam 

3. illustratie –en documentatiemateriaal 

Daarnaast is een klein archief verbonden aan deze collectie, dat o.a. bestaat uit een groot aantal 

kapperstijdschriften van de late 19de eeuw tot ca. 2000.  

Het was nodig om de collectie vanaf nul te registreren en te nummeren. Zo’n 95 % van de collectie is 

reeds geregistreerd (in te vullen velden cfr. document) en is doorheen de jaren al aangevuld met  

andere velden en afbeeldingen. De nog te registreren voorwerpen staan in het gesloten depot en 

worden in de beleidsperiode van 2014 – 2019  allemaal geregistreerd. De meeste voorwerpen gaan 

daarna naar het open depot waar zij geclassificeerd worden volgens aard van het object en materiaal. 

De meeste objecten staan gepubliceerd op internet. 

De voorwerpen staan in ruimtes die qua temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in orde zijn. 

Specifieke maatregelen zijn niet nodig. Waar nodig worden sommige prenten en oude documenten 

geconserveerd en/of gerestaureerd. Na volledige registratie in 2014 – 2019  zal gekeken worden 

welke voorwerpen een specifiekere behandeling nodig hebben. Daarbij springt voornamelijk 1 
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materiaal in het oog: het bewaren van kunststof. Nu al wordt een vergevorderde degradatie van 

kunststoffen objecten vastgesteld.  

 

 

Profilering en verzamelbeleid 

 

Het verzamelbeleid is een passief verzamelbeleid. Kleine schenkingen die een aanvulling kunnen 

vormen op de collectie worden nog steeds aanvaard, maar tegelijk wordt ook veel geweigerd. Er zijn 

te veel objecten van dezelfde aard en van hetzelfde merk in de collectie. Na volledige registratie zou 

best een kleine afslanking volgen van de collectie. Het heeft geen zin om 102 dezelfde krultangen te 

verzamelen. Hiaten in de collectie kunnen ook beter opgespoord worden na volledige registratie en 

eventueel aangevuld.  

Ook het verder verzamelen van immaterieel erfgoed (getuigenissen) verdient aandacht. 

De waarde van de collectie ligt vooral op cultuurhistorisch vlak. De verzameling voorwerpen gaat over 

de geschiedenis van het lichaam, vroeger en vandaag en ook het beroep van de kapper wordt haarfijn 

uit de doeken gedaan. Een interessante collectie voor opleidingen die zich bezighouden met de 

verzorging van het lichaam maar ook voor de mens die graag meer weet over lichaamsverzorging 

door de eeuwen heen. De collectie overstijgt de regio Waasland en zit eerder op een universeel 

niveau. Het Huis van Alijn bezit een kleine collectie maar focust zich vooral op het beroep van de 

kapper in vroegere tijden. In Duitsland bevinden zich nog twee gelijkaardige verzamelingen: het Wella 

museum in Darmstadt en de Sammlung Schwarzkopf in het Deutsche Hygiëne Museum te Dresden. 

De collectie vertoont ook nog inhoudelijke verwantschap met het klein Parfummuseum in Wenduine 

en de modemusea in Antwerpen en Hasselt. 

De populariteit, laagdrempeligheid en het universele thema maken dat de collectie ook een zeer 

aantrekkelijke collectie is. De laatste jaren zijn al heel wat tentoonstellingen van verschillende museale 

instellingen die inspelen op dit thema de revue gepasseerd.  

Daarnaast voelen zowel ouderen (reminiscentie) als jongeren (zelfbeeld) zich aangesproken door de 

onderwerpen die behandeld worden. 

Deze collectie kan ook gemakkelijk de uitdaging aangaan om de huidige maatschappelijke 

ontwikkelingen te integreren in haar verzamelbeleid en educatieve werking. 
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Een aantal van die ontwikkelingen waar zij mee rekening kan houden4: 

- multiculturele maatschappij 

- minderhedenbeleid 

- genderstudies, feminisme 

 

 

Conclusie en doelstellingen 2014 - 2019 

 

Na volledige registratie kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Mogelijke hiaten in de 

inhoudelijke verhaallijn kunnen opgevuld worden maar het belangrijkste is toch een afslanking van de 

collectie naar een kleinere maar kwalitatieve verzameling objecten. Ook kan er een actieplan voor 

eventuele conservatie en/of restauratie opgemaakt worden, met speciale aandacht voor de bewaring 

van kunststof. Het verzamelgebied wordt ook  uitgebreid naar de dag van vandaag (zie bijvoorbeeld 

de collectie van het Historisch Museum in Rotterdam). 

 

Doelstellingen: 

- volledige registratie 

- afslanking van de collectie 

- goed afgebakend verzamelbeleid uitschrijven voor voorwerpen uit de hedendaagse 

lichaamscultuur. De consumptiecultuur op gebied van lichaamsverzorging is immens groot en er 

zal toch een afbakening moeten komen. Mogelijke aandachtspunten: haarverzorging en mode, 

obsessieve fitnesscultuur, cosmetica, plastische chirurgie, … 

 
 

7.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum 
 

Historiek 

 

Het Internationaal Exlibriscentrum is opgericht in 1975, mede onder stimulans van Gerard Gaudaen. 

De collectie bedraagt ca. 160.000 exlibris met daarnaast nog een kleine bibliotheek, een archief en 

drukmateriaal. De vertrekbasis voor de collectie is de aankoop van Van Rhebergen (43.500 stuks)5. 

Het centrum wordt opgevat als een documentatiecentrum en de collectie is op de gewone 

kantooruren raadpleegbaar.  Daarnaast is er een kleine tentoonstellingsruimte over druktechnieken en 

de geschiedenis van het exlibris. 

 

                                                
4 Zie de lezing van J. Debbaut, curator en hoogleraar aan de universiteit van Groningen, op het 
symposium ‘Collectievorming en aankoopbeleid’, 8 oktober 2009, een organisatie van BAM, Kunst en 
Erfgoed en FARO. 
5 Voor meer informatie over de geschiedenis, zie het document “collectiebeschouwing” van L. Boeykens. 
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De verzameling 

 

De verzameling is moeilijk te beheren vanwege zijn enorme omvang. Toch is er reeds grote 

vooruitgang geboekt. 21.630 van de 160.000 exlibris zijn geregistreerd (cfr. document over de in te 

vullen velden).  

Ondanks de vooruitgang zullen er nog bijkomende maatregelen volgen om het registreren nog te 

verbeteren. Ten eerste zal er veel meer thematisch geregistreerd worden, dit behoeve van de 

bruikleenvragen, van de bezoeker en de voorbereiding van tentoonstellingen. Dit leidt ook tot een 

meer inhoudelijke uitdieping van de verzameling. Ten tweede zullen er een aantal kant-en-klare 

tentoonstellingen samengesteld worden zodat er direct kan ingespeeld worden op externe instellingen 

die ‘iets’ met exlibris willen tentoonstellen. Zo kan de verantwoordelijke van het centrum meer tijd 

besteden aan het registreren. De tweejaarlijkse wedstrijd wordt nog steeds geregistreerd, maar in 

engere zin: alleen de selectie van de jury en interessante aanwinsten voor het museum worden 

geregistreerd. De resterende inzendingen worden slechts gearchiveerd. 

Een echt afstotingsbeleid is nog niet aan de orde, maar zou in de toekomst moeten worden bekeken. 

We denken dan vooral aan de dubbels in de verzameling. 

 

 

Profilering en verzamelbeleid 

 

Het Exlibriscentrum profileert zich op vlak van behoud en beheer op een positieve manier. Alles is 

opgeborgen in zuurvrije mappen en dozen. Ook het papier is zuurvrij en de lijm die gebruikt wordt, is 

zuurvrij en reversibel. In de voorbije jaren zijn er nog geen insectenplagen vastgesteld maar er 

kunnen op regelmatige basis meer controles uitgevoerd worden aan de hand van insectenvallen. Ook 

is in 2009 een aparte ruimte voorzien voor het opbergen van de collectie in een donkere en stofvrije  

ruimte zodat licht geen invloed meer kan hebben. 
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Exlibris hebben van zichzelf een moeilijk profiel. Ze zijn zeer klein en daarom moeilijk te presenteren 

in een museum. Ze zijn ook inhoudelijk minder toegankelijk voor een groot publiek: een exlibris is een 

prent met visuele verwijzingen naar de eigenschappen van de bezitter en dus lastig te ontcijferen voor 

een buitenstaander. Het beeld is dikwijls ondergeschikt aan de techniek of persoonlijke verwijzingen . 

Daarom zijn ze ook minder presentabel als kunstwerk. Dikwijls hebben grote bibliotheken ook een 

kleine verzameling exlibris. Het boekmerk hoort ook thuis in een boek en door ze afzonderlijk te 

bewaren worden ze een beetje uit hun natuurlijke habitat weggerukt.  

De markt van geïnteresseerden, voornamelijk verzamelaars en bibliofielen, is klein en moeilijk uit te 

breiden naar een groter publiek. De belangstelling taant en ook de productie van exlibris mindert. Er 

zal moeten worden nagedacht over de toekomst van het exlibris en over andere wegen die het 

centrum nog kan bewandelen in de toekomst. Moet het Exlibriscentrum na verloop van tijd haar 

verzameling afsluiten of kan zij inspelen op de evoluties in het veld, bvb. de digitalisering en grafische 

vormgeving? Of kan de verzameling ( zoals nu al stilaan gebeurt) uitgebreid worden naar kleingrafiek 

of miniprints? En is het veld van de boekillustratie nog een te ontginnen gebied? 

 

 

Conclusie en doelstellingen 2014 - 2019 

 

De collectie heeft een duidelijk doel voor ogen: het verzamelen van exlibris, zowel nationaal als 

internationaal. Een grote struikelblok vormt de omvang van de collectie die uitgegroeid is tot een 

reusachtig, moeilijk te bedwingen papieren monster met vele tentakels. Het museum zal een aantal 

maatregelen nemen om een aantal indelingen te maken op thematisch vlak om zo de verzameling 

overzichtelijker te maken.  

Daarnaast heeft het centrum een actieve werking en houdt het zich op de hoogte van nieuwe 

tendensen door de tweejaarlijkse wedstrijd. Ook wil het de uitdaging aangaan om na te denken over 

de toekomst van deze kunstbeoefening en de gezamenlijke partners in dit verhaal hierover bevragen. 

Een betere samenwerking met de bibliotheek is ook een mogelijkheid. Zij zitten namelijk beide in 

dezelfde interessesfeer: de wereld van het boek. 

 

      doelstellingen: 

1. thematische registratie: op het einde van elk jaar wordt bekeken welke inhoudelijke deelcollecties  

      worden geregistreerd. 

Uit deze registratie volgen logischerwijze ook ( kleine) tentoonstellingen of publicaties. 

2. Reflectie over de toekomst van het exlibris en mogelijke verzamelgebieden 

- bevraging van de partners 

- onderzoek van pistes als de miniprint, producten van grafische vormgeving, boekillustraties 

3. Samenwerkingsverbanden met bibliotheken uit de provincie (bijvoorbeeld door aanbieden van 

kant-en-klare tentoonstellingen met educatieve pakketten) 
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4. Op punt stellen van het systeem van bruikleenvragen: informatie-uitwisseling over de 

tentoonstelling met de bruikleenvragers (foto’s, uitnodiging), minimumnormen voor presentatie en 

licht, minimumvermeldingen over Internationaal Exlibriscentrum 

5. Registratie van de voor de tentoonstelling geselecteerde exlibris uit de tweejaarlijkse wedstrijd en 

archivering van de overige inzendingen; daaraan gekoppeld het registreren van interessante 

exlibris uit de bestaande collectie die aansluiten bij het wedstrijdthema 

 
 

7.1.5. Collectie brei-atelier 
 
Historiek 

 

De vzw Breimuseum is opgericht in 1991 met als doel het industrieel erfgoed van de breisector van de 

stad Sint-Niklaas te bewaren. Het eigendomsrecht van de collectie is in 2007 volledig overgeheveld 

naar de stad Sint-Niklaas. 

 

 

Verzameling 

 

De focus van de collectie ligt op een levend breigoedatelier waar men de werking van de machines 

kan tonen en waar nog breigoed kan geproduceerd worden. In de marge hiervan komt op regelmatige 

basis een breiclub samen in het museum. Het atelier is geïntegreerd in de verhaallijn ‘Mens en 

machine’ in het SteM. Het merendeel van deze collectie bestaat uit nog werkende machines (een 

veertigtal), van ca. 1910 tot 1995 een textiellabo en een confectieatelier. Er is ook een groot archief 

aan verbonden. 

De registratie van de collectie gebeurde vroeger in het programma Excel. Elk object krijgt wel een 

nummer en wordt ingeschreven. Er is begonnen met de registratie in Adlib (53 records) met 

voornamelijk de kleinere objecten. De registratie zal verder gezet worden in 2013. 

De collectie zelf bevindt zich in een publiek toegankelijke ruimte van het SteM. Defecten en gebreken 

worden hersteld door de verantwoordelijke van het Breiatelier en door vrijwilligers. De veiligheid van 

het publiek wordt gegarandeerd door een blokkeringssysteem op de nog werkende machines. Er 

bevindt zich veel breigaren en kleding in het atelier: daarom moet er een regelmatige controle op 

insecten gebeuren. 
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Profilering en verzamelbeleid 

 

De verzameling is van groot historisch belang voor Sint-Niklaas en een groot deel van de regio: zij 

vertegenwoordigt het industrieel verleden van de stad. Er zijn talrijke gelijkaardige musea die 

handelen over het textielverleden van hun stad en/of streek: 

1. MIAT, Gent 

2. Textielmuseum Ronse 

3. Vlasmuseum Kortrijk 

4. Breimuseum te Quevaucamps 

5. Textielmuseum Tilburg (Nederland) 

6. Musée atelier du textile Roubaix (Frankrijk) 

Het breimuseum kan zich inschrijven in een Europese textielroute die loopt door Frankrijk, Engeland, 

Nederland, België en Duitsland. Met de eerste drie vermelde musea werd reeds samengewerkt. 

Er is nog geen coherent collectieplan voorhanden. Aanbiedingen die aanvullingen vormen op de 

collectie of hiaten opvullen worden kritisch onderzocht en eventueel aangenomen. Er kan gestreefd 

worden naar het verwerven van machines die een bepaalde techniek illustreren die in de stad (regio) 

werd beoefend. 

Er is wel reeds een afstotingsbeleid voorhanden. Het college van Burgemeester en Schepenen besliste 

in 2006 om de verzameling machines in aantal niet uit te breiden. Een nieuwe verwerving is pas 

mogelijk als een andere breimachine in de collectie, die overtollig of identiek is, wordt afgestoten.. 

Eerst wordt contact opgenomen met gelijkaardige instellingen of er interesse is. Is dit niet het geval, 

dan wordt de machine verschroot.  

Een ander belangrijk aspect van het verzamelbeleid is het doorgeven en bewaren van technische 

kennis, m.a.w het verzamelen van expertise. Zonder deze kennis kunnen de breimachines niet werken 

en is er ook geen levend breiatelier mogelijk. Er wordt actief gezocht naar mensen die deze kennis 

nog bezitten en willen doorgeven. Zo komen op regelmatige basis vrijwilligers werken in het 

breiatelier om hun ervaring en expertise door te geven. 

Ook het verzamelen van immaterieel erfgoed (getuigenissen) verdient verdere aandacht. 

Een klein hiaat in de verzameling betreft het afgewerkte product. Terwijl het museum zich vooral 

concentreert op de werking van een breiatelier, de grondstoffen en de productafwerking, is er weinig 

tot niets verzameld rond breigoed zelf. Een eerste begin is al gemaakt met de breisels die nu door 

modeontwerpers en textielkunstenaars worden gemaakt op de machines. Zij moeten 1 afgewerkt 

product afstaan aan het Breiatelier. Ook typisch breigoed van vorige decennia zou kunnen worden 

verzameld en als voorbeeld dienen van wat mogelijk is met de breimachines. 
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Conclusie en doelstellingen 2014 - 2019 

 

Men kan het verzamelbeleid ook uitbreiden naar de afgewerkte producten van breimachines en 

nieuwe, moderne breisels. Een belangrijk aandachtspunt is het verzamelen van technische kennis en 

expertise inzake de productie van breigoed. Ook de registratie en ontsluiting van het archief en 

documentatiecentrum zal worden uitgevoerd. Verder wordt het afstotingsbeleid geïntensifieerd zodat 

er op de 1ste verdieping meer ruimte beschikbaar is. 

 
 

7.1.6. Collectie Boudelo (archeologica) 
 
Historiek 

 

De collectie Boudelo bestaat uit archeologisch materiaal, opgegraven op een site in Klein-Sinaai 

doorheen de 20ste eeuw. Op deze plek bevond zich de vroegere Boudelo-abdij (1200 – 1584) van de 

cistercïenzerorde. De abdij werd geplunderd in 1578, door de monniken verlaten in 1584 en 

voortgezet in de refuge in Gent. De abdij werd in de loop van de volgende eeuwen ontmanteld en 

verdween uiteindelijk onder de grond. Tijdens werken op het terrein in 1911 werd een gedeelte van 

een tegelvloer gevonden, die werd geschonken aan de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 

Deze vloer wordt nu tentoongesteld in het SteM. Het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

in Oost-Vlaanderen (VOBOV), onder leiding van Alfons De Belie, startte met de eerste opgravingen in 

1971 en dit tot in 1986. De resultaten werden gepubliceerd in hun tijdschrift. A. De Belie kreeg 

toestemming van de stad om een tentoonstellingszaal in te richten in het museum op de 

Zwijgershoek. Deze werd geopend in 1991. Ook werden in de reserves van verschillende gebouwen 

nog niet nader onderzocht materiaal ondergebracht. De voorwerpen in de zaal werden grotendeels 

gereconstrueerd door de heer De Belie zelf en voorzien van tekst en illustratiemateriaal.  

Ter voorbereiding van het nieuwe museum, het SteM, werd de zaal in 2005 ontruimd en de volledige 

inboedel opgeslagen in een voorlopig depot. De eigendom van de collectie werd in 2007 volledig 

overgedragen aan de stad.  

Het verhaal van Boudelo wordt nu gedeeltelijk geïntegreerd in de archeologische verhaallijn ‘Mens en 

materie’. Tony Oost, toenmalig conservator en archeoloog, nam het deel over de Boudelo voor zijn 

rekening en zorgde voor tekst en uitleg bij de gereconstrueerde tegelvloer en de bouwmaterialen van 

de abdij. De Archeologische Dienst Waasland zorgde voor de restauratie van een aantal stukken en 

integreerde deze in hun collectie ceramiek. De collectie is in 2013 in beheer overgedragen aan de 

ADW door middel van een beheersovereenkomst. 
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De verzameling 

 

De verzameling bestaat uit: 

1. Objecten opgesteld in de vroegere Boudelozaal, grotendeels gereconstrueerd door de heer De 

Belie zelf. Deze objecten zij nu voor het merendeel opgeslagen in het gesloten depot. Sommige 

voorwerpen hebben een contextnummer, andere niet. De collectie ceramische 

gebruiksvoorwerpen is bijna helemaal geregistreerd in Adlib. Daarvoor is een document opgesteld 

met de in te vullen velden. Er zijn reeds 175 objecten geregistreerd. 

2. Nog niet onderzocht bulkmateriaal (bouwmateriaal, tegels, metaal, skeletten, glas e.a.) 

opgeslagen in het gesloten depot. 

3. Enkele voorwerpen in het open depot. 

4. Enkele voorwerpen in de opstelling waaronder de gereconstrueerde tegelvloer. 

5. Archief van het VOBOV. 

 

De luttele registratie van de collectie is voorlopig stopgezet omdat het beheer aan de ADW is 

overgedragen. 

 

 

Profilering en verzamelbeleid 

 

De collectie is zeker van historisch belang voor de streek van het Waasland. Daarnaast is de 

verzameling opgenomen in het  Forum voor Vlaams-Nederlands CisterciënzerErfgoed (secretariaat 

Abdij Ten Duinen, Koksijde). Samenwerking op dit vlak is al gerealiseerd. Voor sommige stukken is de 

waarde grotendeels teniet gedaan door slechte restauraties in het verleden. Resultaten van de 

opgravingen zijn in het verleden reeds gepubliceerd, o.a. in het tijdschrift van het VOBOV. 

Het verzamelbeleid voor deze collectie is niet bestaande. Het is ook niet ter zake aangezien het de 

taak is van de Archeologische Dienst Waasland om het archeologisch erfgoed van het Waasland te 

onderzoeken en te beheren. Zij zijn daarvoor de meest geschikte instelling met de grootste expertise  

en ervaring. Afstotingen kunnen pas gebeuren als de hele collectie in kaart is gebracht en 

geregistreerd met behulp van adviezen van archeologische instanties zoals bijvoorbeeld de 

Archeologische Dienst.  

 

 

Conclusie en doelstellingen 2014 - 2019 

De verzameling Boudelo is een afgesloten collectie waarin niet meer verzameld of uitgebreid wordt. 

Het beheer is overgedragen aan de ADW.  
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7.1.7. Varia (volkskunde) 
 
De verzameling 

In dit geval is niet echt sprake van een coherente collectie maar eerder van sporadische schenkingen 

doorheen de 20ste eeuw. Vroeger was de grens tussen de collectie van de KOKW en die van de 

Stedelijke Musea niet echt duidelijk en werden veel objecten van volkskundige aard aan de stad 

geschonken. Daarbij komt nog dat het archief van de stad Sint-Niklaas veel schenkingen aanneemt 

waar ook volkskundige objecten inzitten die later overgeheveld worden naar de musea. Vice versa 

worden archiefstukken in het museum aan het stadsarchief overgebracht. In totaal zal het naar 

schatting om een 100 à 200 stukken gaan. Het gaat om de meest verscheidene voorwerpen zoals 

reisiconen, voorwerpen van schuttersgilden, medailles, decoratieve objecten, radio’s ... De meeste 

voorwerpen bevinden zich in het gesloten depot, sommige in de collectie van de KOKW. 

 

Registratie 

Er zijn reeds 207  voorwerpen van volkskundige aard geregistreerd, maar zij krijgen geen prioriteit. 

Deze objecten zitten geclassificeerd onder de afdeling Volkskunde. De overige niet geregistreerde 

objecten bevinden zich in het gesloten depot. 

 

Behoud en beheer 

Geen specifieke maatregelen, alleen de toestand wordt in Adlib beschreven. 

 

Profiel van de collectie 

Deze voorwerpen hebben geen profiel en leiden als het ware een zwevend bestaan. Soms hebben ze 

een duidelijke band met de geschiedenis van de stad Sint-Niklaas, andere hebben die dan weer niet. 

De meeste voorwerpen van volkskundige aard bevinden zich in de collectie van de KOKW. 

 

Verzamelen en afstoten 

Het is niet de bedoeling van de Stedelijke Musea om voorwerpen van volkskundige aard te 

verzamelen. Overleg is noodzakelijk met de KOKW en het stadsarchief: wat moet er gebeuren met dit 

soort voorwerpen? Kunnen ze worden afgestoten naar de collectie van de KOKW? En wat te doen met 

schenkingen van dergelijke voorwerpen in de toekomst aan de musea en aan het archief? Worden er 

voorwerpen aangenomen die te maken hebben met het industrieel verleden van de stad zoals 

gepresenteerd in de verhaallijn ‘Mens en machine’? 

 

Besluit 

Deze zwevende collectie heeft geen prioriteit maar er zou wel nog overleg moeten komen tussen de 

KOKW, de Musea en het Stadsarchief over toekomstige schenkingen van zulke voorwerpen. 
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7.2. Restauratieplan Stedelijk Kunstpatrimonium 

 
 

Op basis van het van het veld ‘toestand’ in het tabblad ‘toestand en conservering’ in de database Adlib 

is aan de hand van de criteria zeer slecht / slecht / matig / goed / zeer goed een lijst opgesteld van te 

restaureren werken in orde van belangrijkheid. 

Op het vlak van conservatie worden elk jaar maatregelen genomen of hulpmiddelen aangekocht om 

de museumobjecten zo goed mogelijk te bewaren: 

- passieve conservatie: Er wordt gebruik gemaakt van humbugs om de klimaatomstandigheden op 

te meten (temperatuur en relatieve vochtigheid). In andere ruimtes, waar deze nog niet 

voorhanden zijn, worden temperatuur en luchtvochtigheid nog handmatig ingevuld door 

suppoosten en verwerkt in tabellen. Er is een lichtmeter om het licht op te meten en zodoende te 

kunnen aanpassen aan de aard van het materiaal. Voor de Salons voor Schone Kunsten en het  

      Internationaal Exlibriscentrum worden UV-filters voorzien om schadelijke lichtinval te beperken.    

Deze zijn al voorzien in het open en gesloten depot. 

- Actieve conservatie: Er is een museumstofzuiger beschikbaar om het stof te verwijderen van 

schilderijen en andere objecten. Daarnaast wordt elk jaar zuurvrij materiaal aangekocht voor het 

bewaren van objecten. Voor het inpakken van objecten is er bubbelfolie, ethafoam, zuurvrij 

zijdepapier en zuurvrije dozen voorzien. 

 

 

2014- 2019 

• Conservatie en restauratie in functie van presentatie in tentoonstellingen en vaste 

opstelling. 
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7.3. Afstotingsplan: theoretisch kader 

 

Het museum heeft als taak om objecten te verzamelen die aansluiten bij  het collectiebeleid. 

Daarnaast moet de instelling ook evalueren of bepaalde objecten  (nog)  (inhoudelijk) aansluiten bij 

dit beleid en zo nodig deze afstoten.  Wat is nu afstoten? het museum draagt een object in eigendom 

over aan een andere rechtspersoon om vervolgens het object uit het depot of museumgebouw te 

verwijderen of het te vernietigen. 

Het afstotingsbeleid is een onderdeel van de verzamelfunctie van erfgoedorganisaties  maakt integraal 

deel uit van het kwaliteitslabel van erkende musea. De hierna beschreven afstotingsprocedure  

beantwoordt  aan de deontologische code van ‘the international council of museums’ , aan de regels 

van Spectrum (de standaard voor collectiemanagement)  en is grotendeels gebaseerd op de LAMO 

‘leidraad voor het afstoten van museale objecten ’ van Instituut Collectie Nederland. 

 

7.3.1. Voorbereiding 

 

1.1. Hanteer de Ethische Code voor Musea opgesteld door ICOMi.  Bij de aanwerving van 

museummedewerkers wordt gevraagd dat zij zich houden aan de ethische code van ICOM. 

1.2.  Zorg voor een collectieplan. De Stedelijke Musea hebben een collectieplan. 

1.3.  Handelingsmandaat: De conservator zelf heeft geen bevoegdheid om objecten aan te werven 

of af te stoten. Verwervingen en afstotingen van objecten moeten altijd voorgelegd worden 

aan het college en de gemeenteraad. 

1.4. Het voorleggen van af  te stoten objecten  moet altijd eerst besproken worden door de 

museumstaf en conservator. Pas na een unanieme beslissing kunnen zij een shortlist 

voorleggen aan het college. Bij impasses neemt de conservator de definitieve beslissing. Bij 

sommige voorwerpen kan ook het advies van een extern expert ingewonnen worden, bvb. 

van andere musea, museumconsulenten, externe deskundigen, adviseurs, … 

1.5. Informatie & communicatie. Zorg voor transparantie en zorgvuldigheid bij het communiceren 

naar buitenaf. Afstotingen kunnen soms gevoelig liggen bij de pers en het grote publiek. Men 

moet ook rekening houden met de emotionele kant van afstotingen . Hou  rekening met 

verschillende doelgroepen.  

Communicatie over voorwerpen in het bezit van de musea: →museumstaf: bespreking lijst af te stoten voorwerpen.  

informeren van hoofd cultuurdienst→  

 Als het gaat om een stuk van het Breimuseum, moet de lijst voorg→ elegd worden aan de 

vergadering van de vzw. Als het gaat om stukken van het Exlibriscentrum, aan de algemene 

adviesvergadering grafiek. 

 als het een kunstwerk betreft van een nog levende kunstenaar, moet dit eerst met de →
kunstenaar overlegd worden aangezien dit zeer gevoelig kan liggen. 

 voorleggen aan college, en dan aan de gemeenteraad→  
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 na beslissi→ ng college, eventueel informeren aan andere museummedewerkers (bvb. 

suppoosten, vrijwilligers, technici) zodat zij correcte informatie doorkrijgen en niet op basis 

van geruchten foutieve informatie verspreiden of pejoratieve woordkeuzes gebruiken (denk 

aan ‘wegsmijten’, ‘de hele boel verkopen’, enz.) 

  voormalige eigenaars /erven/ betrokken partijen: Ook al is het museum volle eigenaar van →
de voorwerpen en zijn er geen voorwaarden verbonden, is het toch beleefd om de vorige 

eigenaars te informeren.  

 ande→ re betrokken satellietpartijen: interne nota cultuurdienst, cultuurraad, adviseurs, 

vriendenvereniging, vzw breimuseum,  Graphia,  KOKW, Opdonder4, eventueel andere 

schenkers, … 

 maak eventueel een nota op voor vragen van de pers of  het publiek. Voorzie → een 

mogelijkheid tot het publiceren van een nota op de website. Licht dan ook de dienst 

communicatie van de stad in. 

 

7.3.2 Selectie 

 

Selectiecriteria voor het afstoten van voorwerpen: 

- Het voorwerp past op geen enkele inhoudelijke manier in het collectieplan.  

a. Kunstbeleid:  

• geen link met de bestaande 19de eeuwse  kerncollectie 

•  geen enkele link naar de streek van het Waasland  

•  grafiek: geen enkele link naar tentoonstellingen van het museum, reeds 

aanwezige werken in de collectie, regionale (of  eventueel) Belgische link, geen 

enkele link naar  de Exlibriscollectie 

•  Het oeuvre van een kunstenaar is oververtegenwoordigd waardoor de collectie 

niet in balans is (bvb. 117 werken van Ernest Albert of J. Belpaire met 313 reeds 

geregistreerde werken en nog een 30tal ongeregistreerde schilderijen) 

• Meubilair wordt niet verzameld tenzij het een band heeft met de streek. 

b. Archeologie wordt niet verzameld, evenals cartografisch materiaal (mits 

uitzonderingen). De Archeologische Dienst Waasland is beheerder van het 

archeologisch patrimonium van het Waasland. De cartografische verzameling is 

eigendom van de KOKW. 

c. Cultuurhistorische waarde: Voor volkskundige of cultuurhistorische voorwerpen die 

geen enkele link vormen met de streek of als illustratie kunnen dienen voor het 

verhaal van de streek. Er zouden wel nog betere afspraken moeten gebeuren met de 

KOKW op verzamelgebied. 

d. Breimuseum: Objecten die geen kwalitatieve bijdrage vormen aan de bestaande 

collectie. Binnenkomende machines moeten altijd leiden tot het afstoten van een niet 

bruikbare machine uit het depot. 
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e. Mens en lichaam: Objecten die geen kwalitatieve bijdrage vormen aan de bestaande 

collectie. 

Dubbels worden niet meer aanvaard tenzij zij in betere staat zijn en dus een object 

van de verzameling kunnen vervangen. 

- Het voorwerp is zodanig beschadigd dat restauratie niet meer mogelijk is of de kosten van 

de restauratie niet opwegen tegen de waarde van het object. Digitale registratie kan hier 

voldoende zijn 

- Een wijziging van het collectiebeleid kan leiden tot andere afstotingscriteria 

- Collectiemobiliteit en zichtbaarheid: objecten passen beter in andere collecties. 

- Substitutie: de informatie op of van objecten kan volledig gesubstitueerd worden (bvb. 

kranten op microfilm) 

- Archief –en fotomateriaal: in principe beheert het museum geen archieven. Er is wel een 

tijdschriftenarchief van ‘Mens en lichaam’ en een superklein kunstenaarsarchief.  Ander  

archiefmateriaal wordt overdragen aan het  stadsarchief , de  Bibliotheca Wasiana  of de  

KOKW. Informeren naar de verzamelgrenzen tussen deze 3 instellingen. Grote 

bedrijfsarchieven worden beter overgedragen aan het Rijksarchief in Beveren.  Het 

museum heeft niet de mogelijkheden om grote archieven te beheren (geld en personeel). 

- Het voorwerp is hetzelfde in een reeks van gelijkaardige voorwerpen. Bvb. 100 houten 

spoelen, 10 haardrogers van hetzelfde type … (dubbels) 

- Bulkmateriaal: vnl. archeologie of  bvb. de honderden  tapijtontwerpen die nu in het 

depot liggen . Na grondig onderzoek moet beslist worden of het nodig is om gigantische 

hoeveelheden bulkmateriaal te behouden. 

- Het voorwerp is een vervalsing (bvb. schilderij of  bvb.  de apothekerspotten van de 

aankoop Schietekat).  

- Het voorwerp heeft geen enkele museale waarde. 

- Religieus erfgoed: Is vatbaar voor discussie. Aan de ene kant, als het een band heeft met 

de streek kan het wel aanvaard worden maar de prioriteit moet wel gegeven worden aan 

herbestemming. Het CRKC speelt hier een grote rol. Problemen stellen zich ook bij grote 

objecten als meubilair of beelden. De afstoting van erfgoed (vooral grote objecten)  uit 

religieuze instellingen zal in de toekomst een nog groter probleem vormen. 

 

Hou hier rekening mee dat het afstoten van voorwerpen geen gevoel mag geven van verlies 

of gemis. Het is de bedoeling dat het collectieprofiel wordt aangescherpt. 

 

 Probeer de geselecteerde objecten samen te zetten. 

 Registreer de objecten met foto :  

a. ofwel zijn ze al geregistreerd in Adlib of nog op fiche. In Adlib is er tab ‘afstoting’. 

b.  de registratie is niet gebeurd: registreer in Adlib ofwel voor minder belangrijke objecten (C 

of D) in een document met foto plaatsen.  
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Duid aan waarom ze nog niet geregistreerd staan (werkachterstand, geringe kwaliteit, kapot, 

de fiche/label is kwijt) 

c. geef een cultuurhistorisch waardelabel (A, B, C of D) 

d. beschrijf de reden voor afstoting 

2.4. Bij sommige objecten  kan het nodig zijn om de hulp van een expert in te roepen (bij categorie A 

of B). 

7.3.3. Herkomstonderzoek 

Zeer belangrijk is het herkomstonderzoek. Probeer te achterhalen waar het object vandaan komt en  

welke status het voorwerp heeft. 

1. het museum is eigenaar : 

- een aankoop: Zijn er voorwaarden verbonden aan de aankoop? 

Is de aankoop gesubsidieerd? Of een gesubsidieerde restauratie? 

Is de vervaardiger van het werk een nog levende kunstenaar of  heeft hij erven?  

- een schenking: Zijn er voorwaarden verbonden aan de schenking? Zo ja, ga na wat de voorwaarden 

zijn en of er over kan gepraat worden met de schenker en of er een wijziging kan aangevraagd 

worden bij de rechtbank (vervallenverklaring, Ndl. recht). De schenking moet altijd eerst terug 

aangeboden worden aan de schenker. Leeft de schenker nog of zijn erven? Is de vervaardiger van het 

werk een nog levende kunstenaar of  heeft hij erven? Is er sprake van gesubsidieerde restauratie? 

Schat de menselijke gevoeligheden in bij een bepaalde schenking 

 - een gift: is een geldelijke tegenprestatie die niet conform de werkelijke waarde van het object is  

(bvb. voor een symbolische euro). Er is geen sprake van een overeenkomst bij een gift, dus kunnen er 

ook geen voorwaarden aan verbonden zijn (let wel: dit is vlg. Nederlands recht). Dezelfde  

vragen stellen als bij de schenking. 

- een erfstelling en legaat: verschil tussen erfstelling en legaat zie LAMO, p.36. Soms kan een  

voorwaarde een last worden voor het museum. In dat geval kan het museum om een  

vervallenverklaring van deze voorwaarde aanvragen bij de rechtbank (Belgisch recht?). Neem 

in elk geval altijd contact op met de erven. Daarnaast gelden dezelfde vragen als hierboven. 

2.het museum is geen eigenaar: 

-  een langdurige bruikleen: neem contact op met de bruikleengever en geef het object terug. 

a. de bruikleengever is niet meer te achterhalen. Het museum kan geen eigenaar worden. Of het 

museum houdt het voorwerp in bruikleen of het stapt naar de rechter. 

b. de bruikleengever weigert het object terug te nemen. De bruikleengever schenkt de objecten, de 

bruikleennemer zoekt een andere bruikleennemer of in het ergste geval stapt men naar de rechtbank. 

- Bewaarneming: is een overeenkomst op grond waarvan een object door een gever aan een 

bewaarnemer wordt gegeven. De hoofdverplichting is het goed bewaren en teruggeven. Zo’n 

overeenkomst komt al tot stand bij wilsovereenstemming. Bvb.: objecten die door de maker ter 

beoordeling zijn aangeboden met de bedoeling te komen te verkoop. Tot een verkoop komt het niet 

en de objecten blijven staan. Objecten die door derden in het museumdepot zijn geplaatst in het 

kader van tijdelijke huisvesting en het nooit meer zijn komen ophalen… 

Doe er alles aan om de herkomst van het object vast te stellen. Als dit niet lukt, kan het object  
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niet worden afgestoten. 

- onduidelijkheid: het is niet duidelijk wie nu eigenaar is van een object. Er zijn geen harde bewijzen 

te vinden voor de eigendom. Probeer een overeenkomst te maken met de betrokken partij. 

- Herkomst onbekend: Het object wordt niet beschreven op een fiche. Probeer andere kanalen om de 

herkomst te  ontdekken: collegenota’s,  het archief,  stadsarchief,  is het misschien van de KOKW, 

mondeling (collega’s, oude werknemers). Kan de herkomst van het object en de status niet 

achterhaald worden dan kan het ook niet afgestoten worden. Opmerking: er kruipt veel tijd in om de 

herkomst te vinden van een onbekend object. 

 

7.3.4. Beslissing 

 Als het eigendom bepaald is, en er is overeenstemming tussen de museummedewerkers probeer dan 

eerst de voormalige eigenaar, schenker, erven te informeren indien dit nodig is. Zeker als het gaat om 

grote schenkingen, objecten van A en B kwaliteit, objecten van nog levende kunstenaars.  De 

objecten moeten altijd eerst aan hen voorgelegd worden ter teruggave. Indien zij dit niet terug willen, 

bespreek de volgende stappen in het afstotingsproces. Vraag suggesties voor herbestemmingen. 

Nadien kan  een lijst met selecties ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college en de 

gemeenteraad.  Zet in de opmaak van de  collegenota: herkomst, wat, waarde, waarom, 

doelstellingen en mogelijke herbestemmingen vermelden.  

- Probeer voor losse, afzonderlijke  objecten slechts 1 nota op te stellen. Verzamel de af  te 

stoten objecten op 1 lijst en leg die halfjaarlijks voor aan het college. 

- Voor grotere ensembles of schenkingen is 1 aparte nota nodig. 

 

2.7. Na eventuele goedkeuring van het college / de gemeenteraad moeten de objecten gemarkeerd 

worden met een stempel, brandmerk, gravering. Dit om  toekomstige terugkeer naar het museum te 

vermijden. Het voorkomt onduidelijkheid over de herkomst. Bvb. stempel ‘afgevoerd uit de Stedelijke 

Musea Sint-Niklaas’. 

 

7.3.5. Herplaatsing 

 

Objecten altijd eerst aan de oorspronkelijk schenker terug aanbieden. Daarna het aan andere MUSEA 

aanbieden, als schenking (of eventueel langdurige bruikleen). Verzamel eerst coördinaten van musea 

met gelijkaardige collecties, interessegebieden en stuur een mail ( er is nog geen plaatsingsdatabase 

beschikbaar) met informatie en fotomateriaal. Probeer eerst musea in dezelfde regio. Het transport is 

bij voorkeur voor rekening van het begunstigde museum. Reken op een termijn van 3 maanden en 

geef de deadline aan. Heb je een positief antwoord vul in Adlib dan verdere gegevens aan (nieuw 

nummer, nieuwe eigenaar, …), maak een overdrachtsformulier op en laat het ondertekenen door 

bevoegde besturen.  Heb je na 3 maanden geen antwoord, neem dan de volgende stappen 

Er zijn 3 verdere mogelijkheden als musea niet ingaan op het aanbod: 

1. schenking: hou rekening met de waarde van het object. Als het gaat om voorwerpen van 

weinig waarde kan je overwegen om een voorwerp te schenken. 
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- aan een verzamelaar/vereniging/vzw 

- een publieke instelling 

- de vervaardiger (of zijn erven) van het werk / de vorige eigenaar (of zijn erven) 

- onderwijsinstellingen 

! museumpersoneel of familie komt niet in aanmerking (zie deontologische code) 

2.  ruil 

3. verkoop 

a/ de onderhandse verkoop. Met een handelaar / brocanterie  enz. Het geld wordt gestort in de 

stadskas (?) Als het gaat om breimachines (vzw brei?) 

b/ de openbare verkoop. Zoek een bonafide veilingshuis als het gaat om objecten van een zekere 

 waarde. Vergeet het volgrecht niet wanneer de maker van een werk nog in leven is. 

Let wel, volgens de code van LAMO moet het geld altijd gebruikt worden voor nieuwe aankopen.  

Er kan ook overwogen worden om het te besteden aan restauratie, of depotinrichting. 

 

 

7.3.6. Afronding 

 

Eventuele opbrengsten 

Registratie: in Adlib 

Vernietiging: voor voorwerpen van weinig waarde of voor voorwerpen die in zodanig 

slechte staat zijn dat ze niet meer te herstellen zijn . Wanneer alle mogelijkheden zijn 

doorlopen en niets hebben opgebracht. Probeer toch nog eerst een bezinningsperiode in 

te lassen. Vernietigen is wel een goede optie als het object a/ in (zeer) slechte toestand is 

en b/ van weinig waarde is, zowel financieel als cultuurhistorisch. Registreer de 

vernietiging en de verantwoording. Voor afgestoten breimachines is er de mogelijkheid 

van de ijzerhandel. 
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7.4. SWOT-analyse 

 
Deze analyse werd uitgevoerd door de museumstaf in september 2013 en aangevuld met de 
resultaten van de bevraging (SWOT e.a.) van de diverse stakeholders. 
 

7.4.1. Verzamelfunctie 
 

Sterkte  

Zwakte  

1.De verzameling schilderkunst 19de eeuw  1.De verzameling schilderkunst 19de eeuw 
• Verzameling is geregistreerd en kan via 

website www.erfgoedinzicht.be 
geraadpleegd worden 

• De collectie zal voor een gedeelte 
opnieuw thematisch in de Salons, een 
imposant burgershuis, tentoongesteld 
worden 

• Kleine parels van Belgisch Erfgoed vb. 
Evenepoel, Laermans, Ensor. 

 

• De collectie is te weinig gekend 
• De collectie is slechts aanvullend op de 

19de eeuwse collectie MSK en KMSKA 
• schenkingsvoorwaarden Mathys-Vanneste 

stonden flexibel presentatie van de 
kunstwerken in de weg 

• hoge veilingprijzen om hiaten in de 
collectie in te vullen 

• wat nu op de kunstmarkt komt uit de 19de 
eeuw zijn slechts secundaire werken 

▪ 
2.De verzameling regionale kunstenaars uit 
de 20ste eeuw 

2. De verzameling regionale kunstenaars uit 
de 20ste eeuw 

• Verzameling is geregistreerd en kan via 
website www.erfgoedinzicht.be 
geraadpleegd worden 

• De enige collectie die een representatief 
beeld geeft van Wase kunstenaars 19de-
20ste eeuw 

 

• geen topstukken 
• passief verzamelbeleid dat inspeelt op wat 

zich aandient uit de privémarkt 
• een aantal werken komt in aanmerking 

voor afstoting 

3.De verzameling grootgrafiek 3.De verzameling grootgrafiek 
• Verzameling is geregistreerd en kan via 

website www.erfgoedinzicht.be 
geraadpleegd worden 

• Collectie is goed aangevuld met recente 
schenkingen en aankopen 

 

• Permanent tentoonstellen hoort omwille 
van het behoud niet tot de mogelijkheden 

• Weinig unieke werken 

4.Het Internat. Exlibriscentrum en 
kleingrafiek 

4.Het Internat. Exlibriscentrum en 
kleingrafiek 

• De collectie volgt de hedendaagse 
productie van exlibris nationaal en 
internationaal op 

• Tweejaarlijkse Biënnale wedstrijd exlibris 
en kleingrafiek zit opnieuw in de lift en 
betekent een enorme verrijking van de 
collectie 

• aantal bruiklenen uit collectie neemt toe 
 

• Een te groot aantal exlibris noodzaakt 
formulering en implementatie van een 
afstotingsbeleid 

5.De collectie cartografie 16de tot de 19de 
eeuw 

5.De collectie cartografie 16de tot de 19de 
eeuw 

• Zeer waardevolle collectie met 4 objecten 
op de Vlaamse topstukkenlijst 

• Digitalisering van Mercatorcollectie naar 
aanleiding van Mercator Digitaal 

• Goede contacten met NGI voor bruikleen 
toekomstige moderne cartografie 

 
 

• Collectie 17e-19e E is onvoldoende 
gedigitaliseerd 
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6.De verzameling voorwerpen 
lichaamsverzorging 

6.De verzameling voorwerpen  
lichaamsverzorging 

• Collectie met een lage drempel 
• Verzameling is superactueel, 

trendgevoelig en bruikbaar voor 
laagdrempelige projecten 

 

• Grote delen van de collectie komen in 
aanmerking voor afstoting (uitzuivering) 

• (Nog) geen actief verwervingsbeleid voor 
collectiestukken 1960+ 

• geen ambassadeursvereniging / 
belangengroep is actief rond deze 
collectie 

7.De collectie industrieel erfgoed van de 
breigoedsector 

7.De collectie industrieel erfgoed van de 
breigoedsector 

• Unieke collectie 
• Collectie ondersteunt interesse in 

technieken, mode, textiele kunsten 
• Levende collectie, werkend machinepark 

 

• Acuut plaatsgebrek dwingt tot afstoten 
van grote gedeelten van de collectie na 
demontage en recuperatie wisselstukken 

• Behoud en doorgeven van know how en 
breitechnieken is onzeker naar de 
toekomst 

• ▪ 
8.De collectie archeologica  8.De collectie archeologica  

• Waardevolle collectie 
• Mooi overzicht van archeologica van het 

Waasland van de prehistorie t.e.m. 18de 
eeuw 

• Klassieke doch gedegen presentatie 
 

• de collectie wordt te weinig aangevuld 
met gerestaureerde recente vondsten uit 
het Land van Waas 

9. Het collectiebeleid en andere 
erfgoedactoren 

10.Het collectiebeleid en andere 
erfgoedactoren 

• Collectiebeleid van de musea steunt op 
een duidelijk collectieplan 

• Theoretisch kader voor toekomstig 
afstotingsbeleid is ingevuld 

• Goede contacten met experts in kader 
van verwerving en onderzoek 

• Start onderlinge afspraken lokale en 
regionale erfgoedactoren 

 

• nog geen op onderling afgestemd 
verzamelbeleid bij lokale en regionale 
collectiebeherende organisaties en 
instellingen 

• nog geen antwoord op beheersvragen 
kerkelijk erfgoed en erfgoed van 
heemkundige kringen 

 
Kansen  

Bedreigingen 

1.De verzameling schilderkunst 19de eeuw  1.De verzameling schilderkunst 19de eeuw 
• integratie 19de eeuwse werken in 

wisselende thematische presentaties in de 
Salons 

• onzeker toekomstperspectief van een 19e 
eeuwse schilderijencollectie in een 
regionaal kunstenmuseum 

 
2.De verzameling regionale kunstenaars uit 
de 20ste eeuw 

2. De verzameling regionale kunstenaars uit 
de 20ste eeuw 

• Samenwerking kunstkringen voor 
verwerving van levende kunstenaars 

 

• de traditie van regioverbondenheid in 
kunstproductie gaat verloren 

3.De verzameling grootgrafiek 3.De verzameling grootgrafiek 
de tentoonstelling van de biënnale aangrijpen om 
grootgrafiek onder de publieke aandacht te 
brengen 
kunstproductie stimuleren op persen in toekomstig 
grafisch centrum 
samenwerkingsverband met Frans 
Masereelcentrum opzetten 
prospecteren voor verwerving privé-collecties 
 

Neergang van de techniek, know how verdwijnt 
Nog weinig kunstenaars die van grafiek core 
business maken 
fragiliteit van een papieren collectie in het kader 
van bruikleen- en tentoonstellingsbeleid 
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4.Het Internat.Exlibriscentrum en 
kleingrafiek 

4.Het Internat.Exlibriscentrum en 
kleingrafiek 

• prospecteren voor verwerving privé-
collecties 

• te organiseren forum voor ontmoeting 
tussen kunstenaars en privé-verzamelaars 
is ook kans om kleingrafiek te verwerven 
voor exlibriscentrum 

• actiever inspelen op internationale 
contacten (rol Graphia) voor stimuleren 
deelname wedstrijden (verrijking collectie) 
en bruikleenverkeer (uitwisselen van 
tentoonstellingen) 

 

• opdrachtkunst wordt mainstream vanuit 
commerciële overwegingen (kunstenaars 
laten inspiratie bepalen door 
opdrachtgever) 

• verdere vervaging van link tussen boek en 
eigendomsmerk (exlibris) 

5.De collectie cartografie 16de tot de 19de 
eeuw 

5.De collectie cartografie 16de tot de 19de 
eeuw 

• collectieplan cartografie van de KOKW 
staat in de steigers 

• KOKW beschikt over financiële middelen 
om collectie doelgericht aan te vullen 

• prestige van Vlaamse topstukken nog 
beter uitspelen 

 

 

6.De verzameling voorwerpen 
lichaamsverzorging 

6.De verzameling voorwerpen  
lichaamsverzorging 

• de toegankelijkheid van de collectie kan 
een actiever gebruik ervan in de hand 
werken 

• tentoonstelling 2016 is kans om actief 
verzamelbeleid aan te zwengelen:  

• persoonlijke getuigenissen over objecten 
verstevigen context 

 

7.De collectie industrieel erfgoed van de 
breigoedsector 

7.De collectie industrieel erfgoed van de 
breigoedsector 

• Samenwerking en uitwisseling expertise 
met textielmusea in het binnenland (MIAT 
Gent, Kortrijk en Ronse) alsook het 
buitenland ( Tilburg, Troyes) werkt 

• uitbouw van www.erfgoedinzicht.be tot on 
line platform collectie-uitwisseling tussen 
musea 

 

• opslag breimachines is duur omdat ze 
veel plaats innemen 

• afstotingsbeleid krijgt om diverse redenen 
moeilijk vorm  

• industrie in de regio zo goed als 
verdwenen: verwerven van machines en 
onderdelen wordt op relatief korte termijn 
stopgezet 
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7.4.2. Behoud- en beheerfunctie 
 

Sterkte 

Zwakte 

1.-2. Conservatie 1.-2. Conservatie 
Salons 

 
 
 
 
 
Mercator 

• nieuwe LED-verlichting in oude cartografie 
• digitalisering van atlassen en globes 

vermijdt manipulatie voor onderzoek 
• nieuwe klimaatinstallati 

 
SteM site Zwijgershoek 

• Klimaatregeling uitbesteed aan 
gespecialiseerde firma  

• modern uitgeruste depots bewijzen nog 
steeds hun waarde 

• structurele vastlegging budgetten 
restauratie en conserveringsmaterialen 

 
Exlibriscentrum 

• alle aanwinsten worden op zuurvrije 
dragers gemonteerd 

• UV-filters op lichtmodules Gaudaenzaal 

Salons 
• het binnenklimaat is moeilijk 

controleerbaar in een historische slecht 
geïsoleerde woning 

• ouderwetse verlichting zonder UV-filtering 
 
Mercator 

• kinderziektes van computersturing van 
klimaatregeling 

• binnenklimaat en verlichting in vitrines 
schatkamer niet ideaal 

 
SteM site Zwijgershoek 

• energieverslindende halogeenverlichting 
dateert nog net van voor pre-LED-tijdperk  

 
 
 
 
 
Exlibriscentrum 

• Tijdens de zomer te hoge temperaturen  
 

• 3.Beveiliging • 3.Beveiliging 
• Elektronische beveiliging alle sites op 

niveau 
• Camerabewaking in SteM site 

Zwijgershoek en Salons 
• Nieuw sleutelplan Huis Janssens en annex  

• ▪bekabeling maar (nog) geen 
camerabewaking in Mercatormuseum 

• verder bestaan conciërgefunctie op site 
onzeker 

• restauratiewerken Huis Janssens creëren 
potentieel onveilige situatie 

• Nog geen calamiteitenplan voor Salons en 
Mercatormuseum 

• beveiliging van de tuinzijde van de Salons 
moet herbekeken worden 

4.Behoud collecties en publieke ontsluiting 4.Behoud collecties en publieke ontsluiting 
• nieuw reglement Salons stroomlijnt 

afspraken met gebruikers over gebouw en 
collectie 

• ruime ervaring opgebouwd in SteM rond 
publieksevenementen en beveiliging 
collecties (vb Nacht vd Musea, 
Ambachtelijk WE) 

 

• Huis van de Sint in Salons blijft risico-
evenement voor fragiele en kostbare 
collectie 

5.Regionale depotfunctie 5.Regionale depotfunctie 
• Goed ingericht depot biedt tijdelijke 

oplossing voor 3D-collectie KOKW tijdens 
restauratie Huis Janssens 

 

• opletten met gecontamineerde objecten 
in depot 

• nog geen quarantaineruimte 

6.Restauratie- en conserveringsplan 6.Restauratie- en conserveringsplan 
• actualisering prioriteitenlijst restauraties ▪ 

klemtoon op restauratie en conservering 
van collectie in plaats van op bijkomende 
verwervingen 

• mogelijke contaminatie bij import 
collecties van derden 

• restauratieproblematiek bij collecties van 
derden 
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• restauratie- (en aankoop)budget voor 
legislatuur financieel verankerd 

 
 
7.Expertise behoud en beheer  7.Expertise behoud en beheer  

• Grondige expertise rond bepaalde 
collecties (grafiek, textiel, 
lichaamsverzorging) in meer dan 
voldoende mate aanwezig bij deskundigen 

• ad hoc expertisedeling met 
professionelen, amateurs en het publiek  

• overbevraging en onderbemanning bij 
behoud van diverse deelcollecties 

 
 

Kansen Bedreigingen 

1.-2. Conservatie 1.-2. Conservatie 
• concentratie van budgetten op behoud 

van collectie 
• mogelijke inzet van vrijwilligers bij behoud 

en beheer van collecties (lukt nu goed in 
het brei-atelier) 

• demo’s conserveren en restaureren als 
publieksactiviteit 

• deelname aan Openbedrijvendag als 
zorgende en borgende instelling 

• overwicht van publieksgerichte functie op 
(onzichtbare maar noodzakelijke) functies 
behoud en beheer 

 
 

3.Beveiliging 3.Beveiliging 
• omschakelen van camerabewaking naar 

systeem waarbij on line kan 
geconsulteerd worden 

• groeiend onveiligheidsgevoel van 
onthaalmedewerkers ’s avonds  

• het mogelijk verwijderen van de afsluiting 
bij het Mercatormuseum creëert een 
onveilige situatie 

• noodzakelijke investeringen van 
verouderde installaties in Salons 
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7.4.3. Wetenschappelijke functie 
 
 

 
Sterkte Zwakte 

1.Inventarisatie collectie 1.Inventarisatie collectie 
• Inventarisatie/registratie van alle 

collecties gebeurt volgens de algemene 
richtlijnen van MOVE en in Adlib 

• de collectiebeheerder is een van de 
inspirerende leden van de stuurgroep van 
MOVE 

 
Kunstpatrimonium 

• Inventarisatie  is in orde 
 
 
Exlibriscollectie 

• Alle aanwinsten en selecties voor 
tentoonstellingen worden systematisch 
geïnventariseerd 

 
 
Mercatorcollectie 

• De basisregistratie-inventarisatie van de 
geëxposeerde objecten is in orde 

 
 
Collectie voorwerpen lichaamsverzorging 

• 95 % van de collectie is geïnventariseerd 
 
Boudelo 

• Verdere studieopdrachten op de collectie 
gebeuren door ADW in kader van nieuwe 
beheersovereenkomst 

 

• compatibiliteit tussen Adlib platform en 
informaticaplatform van de stad stelt vaak 
problemen 

 
 
 
 
 
 
 
Exlibriscollectie 

• Inventarisatie blijft tijdrovend door het 
enorm grote aantal exlibris in de collectie; 
een snelle basisinventarisering is niet 
altijd zinvol als voorbereiding op 
tentoonstellingen; ad hoc evenementen 
en opdrachten doorkruisen niet-urgente 
opdrachten, zoals inventariseren 

 
Mercatorcollectie 

• Nog steeds geen registratie of digitale 
inventarisatie van de rijke cartografische 
collectie in depot van de KOKW 

 
Breicollectie 

• Inventaris staat op papier, nog niet op 
Adlib 

 
 

2.Digitalisering Mercatorcollectie 2.Digitalisering Mercatorcollectie 
• Een groot deel van de collectie is digitaal 

beschikbaar voor presentatie en 
onderzoek (digitaliseringsproject Mercator 
Digitaal) 

• Enkele sleutelwerken nog niet digitaal 
beschikbaar (segmenten van Haraeus, 
zeldzaam naslagwerkje Mercator over 
cursief handschrift) 

•  
3.Wetenschappelijk onderzoek 3.Wetenschappelijk onderzoek 

• wetenschappelijk onderzoek wordt vooral 
gevoerd in functie van geplande 
tentoonstellingen 
(exlibristentoonstellingen, Mercator 
Digitaal, erfgoedprojecten zoals ‘Arm 
maar proper’. 

• structurele samenwerking met UGent 
(cartografie), KAHO Sint-Lieven 
(educatieve werking) 

• enkele degelijke recente 
museumpublicaties (OKV 
Mercatorthemanummer, Mercator Hondius 
facsimile) 

• publicatie artikelen exlibriscentrum in elke 
editie van Boekmerk 

• museummedewerkers verzorgen zelf 

• geen structureel wetenschappelijk 
onderzoek op de collectie 
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lezingen over wetenschappelijke 
onderwerpen 

• organisatie van succesvolle colloquia naar 
aanleiding van Mercatorjaar 

• groeiende internationale contacten vooral 
rond de collecties cartografie en exlibris 

4.Museumbibliotheek 4.Museumbibliotheek 
• Bibliotheek staat bijna volledig op Adlib  

 
• Structurele verankering van jaarbudget 

voor aankoop van monografieën en 
abonnementen op tijdschriften   

 

• Data digitale bibliotheekinventaris nog 
niet on line raadpleegbaar 

• wetenschappelijke bibliotheken fysiek 
verspreid over verschillende ruimtes 

 

 
 

Kans Bedreiging 

3.Wetenschappelijk onderzoek 3.Wetenschappelijk onderzoek 
• veel contacten met experts rond 

deelcollecties 
• on line nieuwsbrief en nieuwe website 

(vanaf 2014) om resultaten 
onderzoek makkelijker te verspreiden 

• - studie- en stageopdrachten KAHO 
Sint-Lieven en UGent stimuleren 
onderzoek op collecties 

• uitbreiden takenpakket van 
wetenschappers in staf kan leiden tot 
verwaarlozen van (niet urgent) 
wetenschappelijk onderzoek 

• - overbelichting van het 
evenementiële – onderbelichting van 
de werking in de diepte  
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7.4.4. basisfunctie publiekswerking  

sterkte zwakte 

1. Museumpresentatie 1. Museumpresentatie 
SteM 

• Collecties mooi verweven in drie 
verhaallijnen  

• Open depot visueel en inhoudelijk 
aantrekkelijk 

• Inhoudelijk zeer gevarieerd 
• Iedereen vindt wel iets terug wat met 

haar of zijn leefwereld te maken heeft: 
directe link tussen collecties en collectief 
geheugen 

• Interactie ingebouwd in vaste collectie 
• Klassieke presentatie, kwalitatief 

hoogstaand 
 
Mercatormuseum 

• Vernieuwd interieur 
• Door integratie van tentoonstelling 

Mercator digitaal heeft de afdeling Oude 
Cartografie een moderne interactieve 
presentatie.  

• De afdeling Moderne Cartografie wordt in 
dezelfde stijl ingericht. 

 
Salons 

• Mooie collectie schilderijen in uniek 
historisch kader 
•  

SteM 
• Bezoekersgidsje met info en plan 

ontbreekt 
• het verhaal van de oorspronkelijke site / 

textielfabriek wordt nog niet 
gepresenteerd 

• Signalisatie optimaliseren intern en extern 
• Infopunt verder bezoekersvriendelijk 

maken 
• Cafetaria ontbreekt, nu is er alleen een 

koffie- en drankautomaat in het infopunt 
• Buitenterras ontbreekt 
• Parking is regelmatig vervuild 

 
Mercatormuseum 

• Info voor anderstaligen is er nog niet 
• Tuin ligt er verloederd bij 

 
Salons 

• De Salons zijn aan een opknapbeurt toe:  
• vernieuwing verlichting, de huidige 

verlichting is energie – en geldverslindend 
• klimatisatie en vochtigheidsregeling 

verbeteren 
• opfrissen en herschilderen van de kamers 
• herstelling en consolidatie van het parket 
• Weinig mogelijkheden om de opstelling te 

wijzigen 
• Te weinig ruimte voor tijdelijke 

initiatieven 
• Tuin ligt er verloederd bij 

 
kans bedreiging 

• Thematische presentatiewissels in Salons 
zorgen voor herhaalbezoek 

• Inrichting tijdelijke tentoonstellingsruimte 
in Salons 

• Met de groendienst wordt gekeken om 
het parkje aan het Mercatormuseum en 
de tuin van de Salons her in te richten. De 
beide tuinen worden gebruiksvriendelijker 
en groene oases in de stad waarin 
buurtbewoners aangenaam kunnen 
verpozen. Ook wordt ruimte gecreëerd 
voor de musea om extra muros te gaan.  

 
• Nog meer inspelen op de digitale trend. 

Stem zou kunnen uitgroeien tot een open 
datapunt. Via draadloos internet kunnen 
bezoekers via tablets, ipods en 
smartphones datamateriaal oppikken. Zo 
kan aandacht besteed worden aan 
immaterieel erfgoed zoals verhalen, 
tradities, dialecten,…tijdens het bezoek 

• Onzekerheid stadsfinanciën kan 
opfrisbeurt interieur en presentatie in de 
Salons in de weg staan 

• Werken met derden als 
tentoonstellingspartners vergt sluitende 
afspraken 

• multimedia in museumpresentatie kunnen 
na verloop van tijd technische problemen 
vertonen 
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aan SteM. 
 
 

2. Jaarprogramma 2. Jaarprogramma 
sterkte zwakte 

• Een gevarieerd kwaliteitsvol aanbod 
(tentoonstellingen, lezingen, 
rondleidingen, museumzondagen, 
workshops, evenementen) dat mikt op 
verschillende doelgroepen met groeiende 
respons.  

• Met Krokuskriebels wordt gemikt op 
gezinnen.  

• Met de jaarlijkse seniorenweek wordt een 
apart programma gemaakt voor 
grootouders en kleinkinderen.  

• Met de jaarlijkse dag van de 
mindervaliden wordt een 
museumrondleiding op maat aangeboden 
aan mensen met een beperking.  

• Samen met het Sint-Nicolaasgezelschap 
wordt een programma uitgewerkt voor de 
Kunstendag voor kinderen. 

• Aanbod van recepties en koffietafels 
versterken de sociale beleving van het 
museumbezoek. 

• Beter afstemming programmatie met 
andere culturele instanties 

• Huidige communicatiestructuur rond 
activiteiten jaarprogramma 

• abonnement museumjaarkaart slaat niet 
aan 

• overaanbod gratis activiteiten 
(evenementen als Erfgoeddag, 
Ambachtelijk WE, Dag van den Brei) trekt 
financiële verhouding tussen gratis en 
betalend bezoek scheef 

kans bedreiging 
• Intenser samenwerken rond 

programmatie met andere 
cultuurorganisaties alsook verenigingen 

• Meer mogelijkheden rond sponsoring 
tentoonstellingen en activiteiten 

• ingrepen van jonge kunstenaars in de 
collecties: maak het museu hip 

• Aanbod te groot voor beperkt 
personeeslkader  

• Inkrimping van werkingskosten en 
personeel zou inkrimping van het 
programma voor gevolg kunnen hebben. 

•  •  
3. onderwijsaanbod 3. onderwijsaanbod 

• Ruim wetenschappelijk onderbouwd 
aanbod 

• Flexibele houding, alle kansen worden 
gegeven om schoolbezoeken ‘op maat’ uit 
te werken 

• Groeiende samenwerking met plaatselijke 
partner nl. KaHo St. Lieven 
bachelorsopleiding leerkrachten lager – en 
middelbaar onderwijs 

• Goede samenwerking met tijdschrift 
Klasse (publicatie, demo-namiddagen 
voor onderwijs) 

 

• Scholen vinden nog steeds onvoldoende 
de weg; trouw publiek wat verloren; Sint-
Niklaas is nochtans regionaal 
onderwijscentrum 

• Beschikbaarheid van goede gidsen.  
• Moeilijk om jonge krachten als gids aan te 

trekken door werkonzekerheid 
• Evaluatieformulieren ontbreken zodat de 

nodige feedback niet doorstroomt 
 

•  •  
kans bedreiging 

• Digitale klas in Mercatormuseum met 9 
unieke lespakketten voor het secundair 
onderwijs in Vlaanderen 

• Verder uitwerken van het scholenoverleg 
met andere stadsdiensten 

• Verder samenwerken met het 
communiceren van scholenaanbod via de 
gezamenlijke brochure van alle 

• Maximumfactuur voor het lager onderwijs 
en mogelijk in de toekomst ook voor het 
secundair onderwijs 

• Scholen besteden steeds minder aan 
cultuuruitstappen maar wel aan 
sportevenementen 

• Leerkrachten zijn minder en minder 
cultuurconsumenten 
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stadsdiensten die een educatief aanbod 
hebben. 

• Scholenaanbod doorgeven via het 
Flankerend onderwijs en Klasse 
‘lerarenkaart’ 

• Directies informeren via de 
schoolgemeenschappen van zowel lager 
als middelbaar onderwijs 

• Charter afsluiten met KaHo St. Lieven ter 
bevestiging van de verdere goede 
samenwerking met SteM 

 
•  •  

4. aanbod groepen 4. aanbod groepen 
sterkte zwakte 

• Zeer gevarieerd aanbod naar groepen toe • Timing: groepsaanbod van musea wordt 
te laat naar verenigingen 
gecommuniceerd (cq aanbod bij tijdelijke 
tentoonstellingen) 

• Evaluatieformulieren ontbreken zodat de 
nodige feedback niet doorstroomt 

kans bedreiging 
• Samenwerking met Toerisme SN en 

Toerisme Waasland om het aanbod te 
promoten 

• Samen met de Toeristische diensten 
programma’s samenstellen  

•  

 

  
5. publieksonderzoek 5. publieksonderzoek 
sterkte zwakte 
• Grondig 

publieksonderzoek 
gevoerd in 2010 vormt 
nog steeds goede basis 
voor analyse van de 
werking 

• Enquêteformulieren in alle 
museumafdelingen 

• Verwerking en analyse gegevens uit 
evaluatieformulieren 

• Geen systematische opvraging van 
postcode 

•  
kans bedreiging 

• systematisch onderzoek als algemeen 
evaluatie-instrument van de 
museumwerking inbouwen 

• benchmark-mogelijkheid met Vlaamse 
cijfers ‘Cijferboek 

•  

6. Opdonder4 
vriendenvereniging 

4. Opdonder4 
vriendenvereniging 

sterkte zwakte 
• Origineel concept met verrassende 

programma’s steeds met een link naar 
vaste collectie 

• Gedreven ploeg 
• Sfeervolle avonden 
• Samenstelling publiek combinatie tussen 

trouwe bezoekers en nieuwe bezoekers 
• Meerdere kunstdisciplines worden in het 

museum geïntroduceerd 
• Er wordt samengewerkt met mensen uit 

eigen stad en streek  
• Logistieke en communicatie-

• Geen nieuwe mensen binnen de 
organisatieploeg van Opdonder4 

• Museumploeg niet altijd even sterk 
betrokken bij programmatie  
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ondersteuning door museumploeg 
kans bedreiging 

• Collectiebezoek na performances 
stimuleren 

• Ook andere sites Mercatormuseum en 
Salons betrekken 

•  

•  

7. Marketing en communicatie 7. Marketing en 
communicatie 

sterkte zwakte 
• Bezoekerstevredenheid hoog: veel 

bezoekers die de musea niet kennen 
drukken een hoge waardering uit voor het 
aanbod 

• Alle museumcommunicatie wordt 
uitgevoerd door 1 deskundige 

• Vormgeving wordt intern verzorgd door 1 
deskundige 

• Website wordt aangepakt 
• Introductie facebook  voor de musea 
• Grote projecten als Mercator Digitaal 

worden breed gecommuniceerd (mits 
nodige financiële onderbouw) 

• Goede afstemming van inhoud en 
marketing vergroot slaagkans van 
evenementen (vb Dag van den Brei en 
Ambachtelijk WE 2013) 

•  

• De macht van het getal: 
bezoekersaantallen en herhaalbezoek 
onvoldoende tegenover logistieke en 
financiële inspanningen (binnen de 
cultuursector scoren schouwburg- en 
bibliotheekbezoek beduidend hoger dan 
museumbezoek: een vaststelling in alle 
centrumsteden) 

• laag bereik op doelgroep gezinnen met 
kinderen (leeftijdscategorie 18-35) 

• Geen eenduidig profiel voor alle musea 
• Naambekendheid 
• aanwezigheid in de pers is laag en bijna 

alleen gericht op evenementen 
• SteM zou moeten staan voor alle 

stedelijke musea, een stevig huismerk 
gekend door iedereen van stad en streek 

• Opfrissing huisstijl SteM 
• Aanpak algemene brochure SteM  
• Budget voor doorgedreven communicatie 

is krap 
• Databank reorganiseren voor gerichte 

communicatie 

• Bereik op toeristen die vaste collectie 
bezoeken (geen activiteiten en 
tentoonstellingen) is naar dieptepunt 
gedaald: de musea zijn niet hét 
toeristische product van de stad en 
worden ook niet zo naar voren geschoven 

kans bedreiging 
• Samenwerking met de dienst 

communicatie van SN ivm aanpak 
360°communicatie van SteM 

• Verspreiding info via alle cultuurdiensten 
in de stad,Uitkanaal, Toerisme SN, 
Toerisme Waasland, Erfgoedcel Waasland 

• Verspreiding info via stakeholders, 
verenigingen linken van websites 

• Samenwerking met eigen 
reprografiedienst van de stad om 
drukkosten te drukken en papierberg te 
verminderen 

• Unieke collecties cartografie, kleingrafiek 
en brei in de kijker stellen 

• Toenemende vrijetijdsbesteding senioren 
op vlak van cultuur 

• Aanbod musea verdrinkt in sterk 
toegenomen concurrentieel 
vrijetijdsaanbod 

• Het aanbod van regionale musea krijgt in 
de media weinig zichtbaarheid tegenover 
blockbuster-tentoonstellingen met grote 
communicatiebudgetten 

•  

8. Participatie doelgroepen- 
kansengroepen 

8. Participatie 
doelgroepen- 
kansengroepen 
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sterkte zwakte 
• Kansenpaswerking: regelmatige bezoeken 

van groepen uit psychiatrische instellingen 
van de stad 

• Medewerking aan seniorenweek 
• Programma aanbieden tijdens de dag van 

de mindervaliden 
• Goede fysieke toegankelijkheid alle 

museumsites 

• Aanpassing balie-infrastructuur 
• Aanbod voor mensen van allochtone 

oorsprong 
• impact van museumaanbod op buurt- en 

stadsbewoners nog te zwak 
 

kans bedreiging 
• Samenwerking met andere stadsdiensten 

zoals sociale dienst, cultuurfunctionaris 
participatie en buurtwerkers 

• Initiatieven uitwerken samen met OCMW 
en St.Lucia om bewoners van serviceflats 
in de buurt met SteM vertrouwd te maken 

• SteM Zwijgershoek uitbouwen tot een 
gastvrije buur voor bewoners van 
Zwijgershoek, Zamanstraat, 
Regentiestraat- en plein, Prins 
Albertstraat, Vermorgenstraat, 
Ankerstraat, Klein Hulststraat, 
Truweelstraat 

•  

9. Openingsuren en tarieven 9. Openingsuren en 
tarieven 

sterkte zwakte 
• Momenteel nog gelijklopende uren op alle 

museumsites 
• Combiticket 

• concurrentiële prijszetting 

• Geen opening voor individueel publiek in 
de voormiddag 

• Combiticket zou in 1 ticket moeten zijn ipv 
aparte tickets 

• Combinatie met parkeerticket 
kans bedreiging 
•  • Door een dreigend tekort 

aan onthaalpersoneel 
vrees dat de musea 
meerdere dagen zouden 
gesloten worden 

10. Opleidingen gidsen en 
educatieve medewerkers 

10. Opleidingen gidsen en 
educatieve 
medewerkers 

sterkte zwakte 
• Medewerkers werken samen met gidsen 

bij het uitwerken van rondleidingen 
•  

• Doorgeven van interessante workshops of 
cursussen voor gidsen 

• Overleg op regelmatige basis 
• Evaluatie van gidsen 
• Aantrekken van nieuwe gidsen vooral 

jonge gidsen is moeilijk 
kans bedreiging 

• Samenwerking met museumconsulenten 
dienst toerisme, Syntra ivm vorming 
gidsen 

• SteM als proeftuin voor leraren- en 
gidsenopleiding op provinciaal niveau 

 

•  

11.  Museumshop 11.Museumshop 
sterkte zwakte 

• Kleine in cartografie gespecialiseerde 
museumshop in Mercatormuseum draait 
goed bij tijdelijke tentoonstellingen 

• Nog geen infrastructuur voor een echte 
museumshop in SteM Zwijgershoek 

• Nog geen specifiek assortiment, naast 
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• Rek met catalogi van (vooral voorbije)  in 
infopunt in SteM Zwijgershoek 

• Eigen uitgaven van hoog kwalitatief 
niveau (vb facsimile Mercator-Hondius) 

catalogi, van museumartikelen voor een 
shop 

kans bedreiging 
• Bouw van een mobiel meubel voor de 

presentatie van museumartikelen in het 
infopunt van SteM 

• Inschakelen brei voor specifieke promotie-
artikelen 

• Stadswinkel 

•  
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7.4.5. Management en middelen (organisatie en samenwerking, 
infrastructuur, personeel, financiën) 

sterkte 
Infrastructuur 

zwakte 
Infrastructuur 

 
SteM site Zwijgershoek 

• Renovatie 2005-2007 laat museum toe 
om basisfuncties kwaliteitsvol uit te 
oefenen 

 
 
 
Salons voor Schone Kunsten 

• Imposant interieur doet kunst uitstekend 
tot zijn recht komen 

• toegankelijk via plateaulift 
(straatniveau>gelijkvloerse verdieping) en 
nieuwe lift in ongebruikte 
verlichtingsschacht (gelijkvloers>1e>2e 
verdieping) 

 
 
 
Mercatormuseum 

• Totaal gerenoveerd interieur; nieuwe 
technieken op vlak van klimatisering, 
verlichting en digitale presentatie 

 
Huis Janssens 

• Uniek stadskasteel 19de eeuw 
• timing restauratiedossier interieur en 

exterieur gekend 
 
Onderhoud 

• Budgetten voor onderhoud nemen elk 
jaar toe, maar werden structureel in de 
begroting opgenomen 

 
Verhuur infrastructuur aan derden 

• reglementen en afsprakennota’s 
faciliteren gebruik van museumruimtes 
door derden (verenigingen, bedrijven en 
instellingen) 

 
 
Fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid 

• Centrale ligging en goede bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer 

• Mercator, SteM en Salons zijn volledig 
toegankelijk 

• beschikbaarheid van rolstoelen op alle 
sites 

• Parkeergelegenheid aan SteM 
Zwijgershoek 

 

 
SteM site Zwijgershoek 

• temperatuursbeheersing 1e verdieping 
(exlibriscentrum en depot ADW) stelt 
problemen 

• Verouderde infrastructuur 
museumtheater: vernieuwing meubilair 
nu echt noodzakelijk 

 
Salons voor Schone Kunsten 

• Geen geschikte tentoonstellingsruimte 
voor tijdelijke projecten 

• verouderde verlichting 
• toestand schilderwerken en parket na 

toegankelijkheidswerken is zeer 
bedenkelijk 

• 2e en 3e verdieping takelen verder af door 
intensief periodiek gebruik en ontbreken 
van de nodige restauratiewerken 

 
Mercatormuseum 

• onaantrekkelijke buitenzijde 
 
 
 
Huis Janssens 

• nog geen dossier technieken beschikbaar 
 
 
 
Onderhoud 

• onzekerheid lopende 
onderhoudscontracten HVAC SITE 
Zwijgershoek 

 
 
Verhuur infra aan derden 

• opvolgen van werking met derden vergt 
de nodige personeelsinzet en heeft niet 
altijd zichtbare meerwaarde voor 
inhoudelijke museumwerking 

 
Fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid 

• Huis Janssens zal als beschermd 
historisch monument  moeilijk 
toegankelijk blijven (geen lift voorzien in 
restauratiedossier) 

• bewegwijzering naar musea nog steeds 
niet optimaal 

• locatie SteM en Mercatormuseum moeilijk 
traceerbaar op GPS  

• * mobiliteitsproblemen in de stad hebben 
gevolgen voor bereikbaarheid musea 
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Organisatie Organisatie 

• Medewerkers werken volgens standaard 
procedures 

• Officiële standaarden worden gehanteerd 
inzake behoud en beheer alsook 
wetenschappelijke functies (PRISMA) 

 

• verantwoordelijkheid management per 
site is nog niet optimaal 

• museale exploitatie op drie locaties blijft 
structurele inzet vereisen van 
onthaalmedewerkers en 
interieurverzorgers 

Personeel Personeel 
• Ervaren, gemotiveerd en goed opgeleid 

personeel 
• structureel wekelijks stafoverleg met 

vaste agenda en verslaggeving, ruimte 
voor reflectie  

• Culturele  werkomgeving 
• combinatie van verschillende taken 

binnen 1 functieprofiel (vb 
onthaalmedewerker – informatica-
ondersteuning / onthaalmedewerker – 
educatief medewerker / 
collectiebeheerder – grafisch vormgever) 

▪  

• de niet-vervanging van 5 kandidaat-
gepensioneerde medewerkers kan 
ernstige gevolgen hebben voor de 
werking 

• onvoldoende ruimte bij museumdirectie 
om suppoostenploeg intensief aan te 
sturen. (functie hoofdsuppoost?) 

• de toenemende werkdruk bemoeilijkt het 
organiseren van diepgaande reflectie over 
de werking op middellange en lange 
termijn 

• interne communicatie tussen verschillende 
functies ontoereikend 

Financiën Financiën 
• In tijden van besparingen toch structurele 

vastlegging werkingsmiddelen 2014-2019 
op 80% van budget 2013  

• ▪Grondige budgettaire planning in kader 
van nieuwe beheers- en beleidscyclus 
(BBC) 

• gediversifieerde projectfinanciering blijkt 
mogelijk voor grote projecten (subsidie, 
sponsoring) maar is zeer arbeidsintensief 

• besparingen op infrastructuur en 
personeel kunnen werking verlammen 

• Te eenzijdige afhankelijkheid wat betreft 
inkomensstructuur uit stadsmiddelen 

• Te weinig inkomsten uit ticket- en 
catalogusverkoop 

• veelheid aan gratis evenementen 
ondergraven inkomsten via ticketing 

• geen gebruik van Europese 
financieringsmiddelen waar 
mogelijkheden liggen voor collecties 
cartografie en exlibris 

Samenwerking Samenwerking 
• Goede structurele samenwerking met 

andere stadsdiensten (bijvoorbeeld dienst 
gebouwen bij tentoonstellingsbouw en 
ombouw vaste presentaties) 

• Goede samenwerking met partners in 
zake collectievorming en publiekswerking 

• het ontbreken van convenanten met 
museumpartners 
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7.5. Bewijs van eigendom van museumgebouwen 
(ongewijzigde situatie sinds 2009) 
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7.6. Bewijs van eigendom en genotsrecht museumcollecties 
(ongewijzigde situatie sinds 2009) 
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7.7. Verslag overleg museumbeleid met stakeholders en partners van 25 
juni 2013 

Overleg museumbeleid 
Verslag vergadering 
 
 
dienst museum 
contactpersoon: Greet Polfliet, adviseur 
e-mail: greet.polfliet@sint-niklaas.be 
tel. 03 778 34 57, fax 03 778 39 93 

 
Datum: dinsdag 25 juni 2013 om 16.00 uur 
Plaats: Stem Zwijgershoek 
Aanwezig: Annemie Charlier, Rik Van Daele, Ward Bohé, Lu Boeykens, Kim Claes, Piet Van Bouchaute, Ronny De Mulder, 

Ode De Zutter, Irida Verellen, Chris De Beer, Rudolf Fischer, Inge Baetens, Greet Polfliet (verslag), Walter 
Vermeulen, Tamara Van Hout 

Verontsch.: Jack Van Peer 
Afwezig:  

 
Ward Bohé licht toe dat de bedoeling van de vergadering is de mening van de 
museumpartners te vragen over het museumbeleid. Het college heeft bevestigd dat 
de museale werking in de Salons behouden blijft, mits een andere opstelling en een 
meer actieve werking. 
Het nieuwe beleidsplan (in functie van de verdere erkenning) moet ingediend 
worden voor 1 oktober 2013. Het museum omvat een aantal erfgoedcollecties, die 
moeten beheerd worden rekening houdend met de vier museale basisfuncties, die 
ongeveer gelijkwaardig beoordeeld worden door de subisdiërende instanties 
(verzamelen, behoud en beheer, wetenschappelijk onderzoek en publieksgerichte 
functie). Als pijnpunten werden genoemd: achterstand qua registratie, 
communicatie en ontbreken van eigen website. Goede punten zijn er voor: het 
werken met internationale standaarden, voldoende uitgeruste infrastructuur (met 
uitz. van de Salons), goede toegankelijkheid en voldoende personeelsbestand met 
expertise. Er zijn voldoende garanties voor het blijven bestaan van de collecties.  
Op basis van het actieplan 2012 evalueerde de provincie de werking als zeer goed 
en planmatig. 
Het vervolgtraject van de beleidsplanning: rekening houdend met het overleg met 
de partners operationele en strategische doelstellingen formuleren, de beleidsnota 
voorleggen aan cultuurraad voor advies, vervolgens aan college en gemeenteraad. 
De partners kregen vooraf een aantal vragen voorgelegd in functie van de SWOT-
analyse (sterke en zwakke punten, kansen en risico’s): 
 

Vragenlijst: 
 
1. Welke zijn de sterke punten van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas?  
2. Welke zijn de zwakke punten van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas?  
3. Op welk vlak liggen er voor de Stedelijke Musea Sint-Niklaas nog kansen? Welke 
nieuwe initiatieven kunnen hiertoe kunnen worden genomen? 
4. Wat bedreigt de Stedelijke Musea Sint-Niklaas? 
5. Welke initiatieven zouden de Stedelijke Musea Sint-Niklaas kunnen nemen, indien 
ze over meer middelen zouden beschikken (gebouwen, collecties, personeel, 
financiën)? 
6. Welke initiatieven of aspecten van de werkingen kunnen stopgezet of afgebouwd 
worden?   

 

Agenda 
 
 

 

 Opvolging 



120  Stedelijke Musea Sint-Niklaas: beleidsplan 2014-2019 
 

7. Het reglement van de provincie Oost-Vlaanderen dat werkingssubsidies toekent aan 
regionaal ingedeelde musea omvat zes criteria (naast het kwalitatief invullen van de 
museale basisfuncties). 
Deze criteria zijn (samengevat uit het reglement): 1° het opnemen van een rol in het 
provinciale depotbeleid 2° het eigen depot, de eigen depotwerking en inzet ervoor zijn 
overeenkomstig de museale vereisten 3° het versterken van de regionale functie en 
de regionale uitstraling van het museum 4° de sociale functie van het museum 
versterken 5° het ter beschikking stellen van eigen expertise voor het bredere 
cultureelerfgoedveld 6° aandacht voor immaterieel erfgoed (volledig 
subsidiereglement op: http://www.oost-
vlaanderen.be/docs/nl/st/10897reglement%20regionale%20musea.pdf ) 
Hebt u suggesties voor de Stedelijke Musea hoe zij nog beter aan bovenstaande 
criteria kunnen voldoen? 
Hebt u ideeën hoe u als partner van de musea (meer, beter, anders,…) kan bijdragen 
aan de realisatie van deze criteria? 
8. Hebt u nog andere verwachtingen van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas op vlak van 
collectievorming en -presentatie, tentoonstellingsbeleid, activiteitenprogramma, 
doelgroepenwerking,…? 
9. In welke mate voldoen de Stedelijke Musea Sint-Niklaas nu al aan deze 
verwachtingen? 

 

De meeste genoemde sterke punten zijn: 
- verscheidenheid van collecties is een troef; veel mensen kunnen zich 

aangesproken voelen en er zijn verschillende partners ter beschikking voor 
samenwerking 

- uitgebreide infrastructuur en centrale ligging 
- collecties met lage drempel die aanknopen bij eigen leefwereld. 

Mogelijkheid: de erkenning als regionaal museum meer uitspelen in de regio. 
Risico: het museum als één geheel blijven beschouwen, ondanks de 
verscheidenheid aan collecties (zeker wat communicatie en publiekswerking 
betreft). In de beoordeling voor erkenning is dit een belangrijk punt. 
 
Als zwakke punten worden genoemd: 

- huisvesting op drie sites veronderstelt redelijk wat personeel voor onthaal 
en schoonmaak 

- musea te weinig bekend; geen eigen website en mank lopende 
communicatie 

- weinig overleg met partners/derden die betrokken zijn in het museum. 
- onvoldoende bewegwijzering en bevuilde parking Zwijgershoek 

 
Volgende voorstellen worden geformuleerd:  

- discussie inzake openingsuren voeren 
- toerisme zou meer moeten inzetten op museumbezoek en cultuurbeleving 

in het algemeen 
- van het museum een sterk merk (als geheel!) maken, verankerd in de stad 

en de regio  
- de inwoners van de stad als bezoekers binnen halen (bijv. gratis toegang 

tijdens 1 dag/maand) 
- betere communicatie, gericht op verschillende doelpublieken, ook via de 

partners; eigen website 
- structureel overleg met de partners via de oprichting van een adviesorgaan; 

onderscheid maken tussen partners met collectie en andere die alleen 
advies geven of promotie maken. 

 
Kansen die zich aandienen: 

- overleg met externe partners en andere stadsdiensten kan inspirerend 
werken en is nodig om gemeenschappelijke projecten te ontwikkelen (bijv. 
500 jaar markt) 
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- adviesraad museum met duidelijke structuur kan verschillende taken op 
zich nemen (collectiebeleid, tentoonstellingen, gebruik zalen) 

- museum heeft unieke collecties en kan deze uitspelen in de regio 
- museumexpertise kan gedeeld worden (bijv. inzake herbestemming 

religieus erfgoed). 
 

*** 
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7.8. Advies over het Museumbeleidsplan 2014-2019 door de Cultuurraad 
van de Stad Sint-Niklaas 
 
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 13 augustus 2013. 

 

verslag 
vergadering van de Cultuurraad 
van Sint-Niklaas 
 
13 augustus 2013  

 
Aanwezig: Kris Boel, Ward Bohé (1e deel), Wendy Bryssinck, Annemie Charlier, Chris De Beer, 
Ronny De Mulder, Peter Hoefman, Walter Hoefman, Vinciane Meert, Marcella Piessens, , Karin 
Tavernier,  Jack van Peer, Frank Van Puymbroeck en Dirk Verlaeckt. 
Verontschuldigd: Annemie Bogaert, Etienne Serverius, Raf Smet en Roland De Meerleer 
Afwezig: Dirk van der Speeten 
Voorzitter: Jack Van Peer 
 
Verslag: Peter Hoefman 

1. Erkenningsaanvraag stedelijke musea: toelichting door de conservator 
 
Conservator Ward Bohé licht de erkenningsaanvraag toe (zie bijlagen bij uitnodiging). 
 
Sinds 2005 is het Stedelijk Museum erkend als regionaal museum, wat een belangrijk kwaliteitslabel 
is. Voor 1 oktober moet een nieuw beleidsplan ingediend worden. Het plan is (op dit ogenblik) nog 
niet tot in de details uitgewerkt, maar gaat uit van volgende beleidslijnen: 

- Conserveren van het bestaande 
- Restaureren waar nodig 
- Afstoten waar wenselijk 

Het tentoonstellingsbeleid zal zich vooral richten op aspecten waarin ze uniek zijn: cartografie, brei en 
grafiek. 
De Salons voor Schone Kunsten: het beheer blijft nog 6 jaar bij het museum. Momenteel loopt er een 
samenwerking met WARP voor Coup de Ville.  Ook de samenwerking met het Sint-
Nicolaasgenootschap (Huis van de Sint) loopt verder. 
Er zal ook een dag georganiseerd worden voor het schatten van private kunst: een publiekstrekker. 
Vorig jaar zijn er vier tentoonstellingen geweest i.f.v. het Ex-libriscentrum. Het bezoekersaantal is in 
stijgende lijn. 
 
 
 
DE REACTIES 

- Hoe zit het met de bruikbaarheid van de Salons voor Schone Kunsten voor de verenigingen? 
Blijven er concerten, ééndagsevenementen e.d. plaats hebben? 

o ANTWOORD: Coup de Ville is al een voorbeeld van samenwerking met een 
vereniging.  Bij het werken met derden is er wel duidelijkheid nodig: daarom is er een 
ontwerp gebruikersovereenkomst opgesteld.  Het wordt aangeraden die al eens door 
te nemen en de evt. commentaren erop door te mailen naar de conservator. 

- Er wordt gevraagd om het digitaliseren van de grafiek (ex-libris e.a.) ambitieuzer aan te 
pakken. 

o ANTWOORD: er wordt momenteel gewerkt met één vrijwilliger, maar er worden er 
meer aangesproken. Er zal een nieuwe scanner aangekocht worden. Auteursrechten 
vormen wel een hindernis: de auteur moet 70 jaar overleden zijn vooraleer de 
rechten vrij zijn.  In de toekomst in het wedstrijdreglement zeker de rechtenkwestie 
opnemen. 
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- De programmering tegelijkertijd van activiteiten in het Museumtheater en bv. Opdonder4 
zorgt soms voor chaos. Betere afspraken moeten gemaakt worden.   

- Op p. 7 worden slechts 3 verenigingen genoemd. Beter is het dat niet te doen, en dit vager te 
houden.  In theorie zou elke vereniging of maatschappelijke groep bereikt moeten worden.  
Bij de opsomming van de effectieve partners, wel graag ook vermelding van het 
Reynaertgenootschap, dat evenwaardig is aan bv. het Sint-Nicolaasgenootschap (linken met 
de Boudelocollectie, Reynaert als immaterieel erfgoed, Reynaert in de collecties enz…).  Ook 
moet expliciet vermeld worden dat het Stadsarchief eveneens een structurele partner is. 

- Dit plan oogt heel ambitieus: hoe gaat men dat allemaal uitvoeren? 
o ANTWOORD: een adviesraad die evalueert zal vanaf volgend jaar actief moeten zijn. 

Zolang zo’n adviesraad er niet is, kan alleen de Cultuurraad feedback blijven geven en 
adviseren. Er is ook al veel gepland voor 2014. 
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7.9. Goedkeuring van het Museumbeleidsplan 2014-2019 door het college 
van Burgemeester en Schepenen van de Stad Sint-Niklaas 
 
B24-05 Stedelijk  museum: Indienen beleidsplan 2014-2019 
 
Beleidscontext 
7 Cultuur en vrije tijd - 0700 musea 
 
Bondige toelichting 
Met ministerieel besluit van 12-11-2009 werd aan het stedelijk museum door het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap het kwaliteitslabel ‘Erkend museum’ toegekend. Het museum werd ingedeeld 
bij het regionale niveau. 
Het label ‘Erkend museum’ is gekoppeld aan subsidiëring. Om werkingssubsidies te verkrijgen moet 
het museum op basis van jaarlijkse actieplannen aantonen dat voldaan is aan een aantal criteria.  
Eind 2013 worden de regionaal ingedeelde musea opnieuw geëvalueerd door het provinciebestuur. 
Het stedelijk museum wil uiteraard de erkenning op het regionale niveau behouden (subsidie = 
125.000 EUR per jaar sinds 01/01/2010).  
Daartoe moet het museum een geactualiseerd beleidsplan 2014-2019 indienen, waarin aangetoond 
wordt dat voldaan is aan de indelingscriteria. 
 
Juridische grond 
Provinciaal reglement m.b.t. de indeling van Oost-Vlaamse musea met kwaliteitslabel bij het regionale 
niveau en de toekenning van werkingssubsidies, zoals vastgesteld door de provincieraad Oost-
Vlaanderen op 14 novembert 2012. 
 
Argumentatie 
De belangrijkste criteria waarop het dossier beoordeeld wordt, zijn: 

1) het opnemen van een rol in het provinciale depotbeleid (bijv. ter beschikking stellen van 
depotruimte aan erfgoedactoren uit de regio i.c. ADW en KOKW, actieve participatie aan 
MovE=de digitale inventaris van museumobjecten in Oost-Vlaanderen) 

2) het eigen depot, de eigen depotwerking en inzet ervoor zijn overeenkomstig de museale 
vereisten. Ze kunnen als voorbeeld gesteld worden voor de andere spelers in de regio. 

3) het versterken van de regionale functie en de regionale uitstraling van het museum (bijv. een 
regionaal publieksbereik nastreven; netwerking met onderwijs, met cultuur- en 
erfgoedactoren in de regio, enz.) 

4) de sociale functie van het museum versterken (bijv. aandacht voor integrale toegankelijkheid, 
doelgroepenwerking en participatie, vrijwilligerswerking, cultuureducatie) 

5) het ter beschikking stellen van eigen expertise voor het bredere cultureel-erfgoedveld (bijv. 
adviesverlening op het vlak van behoud en beheer, registratie enz. aan erfgoedactoren uit de 
regio) 

6) aandacht voor immaterieel erfgoed (mondelinge geschiedenis). 
 
De aanvraag moet uiterlijk 1 oktober schriftelijk worden ingediend bij de deputatie van de provincie 
Oost-Vlaanderen (in 2013 : beleidsplan, de volgende jaren : actieplan). De deputatie beslist over de 
aanvraag op advies van de provinciale adviescommissie voor cultuur. 
Het beleidsplan werd voorbereid door de museumstaf o.l.v. de conservator en werd voor advies 
overgemaakt aan de diverse ter zake bevoegde adviesorganen. 
 
Adviezen 
De consultatie- en adviesronde verliep als volgt: 

- 25 juni: globaal overleg met de partners van het museum (KOKW, ADW, Graphia, 
Breimuseum) en erfgoedbeheerders in de stad (stadsarchief, erfgoedcel) 

- 9 juli: overleg conservator-KOKW 
- 13 september: overleg conservator-cultuurraad 
- 13 september: overleg conservator-Graphia 

 
Besluit 
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Het college neemt kennis van het beleidsplan van het stedelijk museum met het oog op 
verdere subsidiëring vanaf 2014 en legt het voor aan de gemeenteraad in zitting van 27 
september 2013 voor vaststelling. 
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7.10. Goedkeuring van het Museumbeleidsplan 2014-2019 door de 
gemeenteraad van de Stad Sint-Niklaas 
 
 
De gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas keurt in zitting van 27september 2013 het 
Museumbeleidsplan 2014-2019 goed. 
Officiële notulering volgt. 
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