
  Najaarsbrochure 2020



KALENDER
NAJAAR 2020 

 
02-02 > 13-12 
Het land van Waas in oude kaarten II Tentoonstelling
08-03 > 13-12 
Vrouwen charmeren met graveren - vrouwelijke ex-libristalenten Tentoonstelling 
05-09 >  06-09 
Terrazza Klassieke matinees 
06-09 
Casestudy Gentse Vaart Mercatorlezing 
11-09 > 11-10                        
Coup de ville: Chasing flowers Stadsfestival     
13-09 en 18-10 
Rondleidingen in de tentoonstelling Vrouwen charmeren met graveren 
15-09                    
Pelgrim met een knipoog Jan Van Raemdoncklezing                                          
28-09 > 08-11                        
Honger Tentoonstelling         
25-10 > 13-12
Bloemen uit de museumreserve Tentoonstelling 
15-11       
Rondleiding in de tentoonstelling Vrouwen charmeren met graveren  
Museumrondleiding   
17-11        
De Woumanklok  Jan Van Raemdoncklezing 
 
                                                                                          

2



 
02-02 > 13-12 
Het land van Waas in oude kaarten II Tentoonstelling
08-03 > 13-12 
Vrouwen charmeren met graveren - vrouwelijke ex-libristalenten Tentoonstelling 
05-09 >  06-09 
Terrazza Klassieke matinees 
06-09 
Casestudy Gentse Vaart Mercatorlezing 
11-09 > 11-10                        
Coup de ville: Chasing flowers Stadsfestival     
13-09 en 18-10 
Rondleidingen in de tentoonstelling Vrouwen charmeren met graveren 
15-09                    
Pelgrim met een knipoog Jan Van Raemdoncklezing                                          
28-09 > 08-11                        
Honger Tentoonstelling         
25-10 > 13-12
Bloemen uit de museumreserve Tentoonstelling 
15-11       
Rondleiding in de tentoonstelling Vrouwen charmeren met graveren  
Museumrondleiding   
17-11        
De Woumanklok  Jan Van Raemdoncklezing 
 
                                                                                          

3



HET LAND VAN WAAS 
IN OUDE KAARTEN II
                                  

02-02 > 13-12
TENTOONSTELLING 
 
Mercatormuseum

Zamanstraat 49D
 
dinsdag - vrijdag: 13.30 - 17 uur
zaterdag: 13 - 17 uur
zondag: 11 - 17 uur 
 
Toegang: 6 EUR / 3 EUR met               
korting
(inclusief 1 consumptie in het 
museumcafé)
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar,
houders museumkaart,
MuseumPASS en lerarenkaart.
Gratis toegang op zondag
van 11 tot 13 uur.
 
De Koninklijke Oudheidkundige 
Kring van het Land van Waas diept 
uit haar archief enkele unieke oude 
kaarten van haar werkingsgebied 
op. 

De bezoeker ontdekt kaarten van:
·         inpolderingen
·         de (internationale) grenzen 
          en hun evolutie
·         de bewoning en de 
          eigendomsverhoudingen
·         het wegennet
·         rivieren, kanalen en 
          onderwaterzettingen
·         forten, linies en oorlogen
 
We tonen gedrukte kaarten, unieke 
handschriftelijke kaarten en kaart-
boeken van bekende en minder 
bekende cartografen en 
landmeters. 
Aanwinsten uit het voorbije 
decennium in de verzameling van 
de Kring worden in de kijker gezet. 
Het resultaat zal ongetwijfeld in 
de smaak vallen van liefhebbers 
van cartografie en van de Wase 
geschiedenis. 
 
Reserveren verplicht
Dat kan via 03 778 34 50 en 
reservatiemusea@sint-niklaas.be
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gast 

gastexpo 

VROUWEN CHARMEREN 
MET GRAVEREN
                              
VROUWELIJKE              
EX-LIBRISTALENTEN 

08-03 > 13-12
TENTOONSTELLING 
 
SteM Zwijgershoek 

Zwijgershoek 14 

Gerard Gaudaenzaal

 
dinsdag - vrijdag: 13.30 - 17 uur 
zaterdag: 13 - 17 uur 
zondag: 11 - 17 uur
 
Gratis toegang
 
De tijd dat het ex libris een louter 
gebruiksobject was om de 
eigendom van een boek te staven, 
ligt ver achter ons. Inmiddels is 
deze waardevolle kleingrafiek 
uitgegroeid tot ‘Grote Kunst op 
Klein Formaat’. Naar aanleiding 
van de Internationale Vrouwendag 
2020 en in de geest van de 50ste 
verjaardag van de Stedelijke 
Cultuurraad zal de Belgische 
ex-librisvereniging Graphia een 

overzichtstentoonstelling samen-
stellen met boekenmerken die 
exclusief door 
ex-libriskunstenaressen werden 
ontworpen. Voor deze 
uitzonderlijke tentoonstelling zal 
ex-librisverzamelaar Lodewijk 
Deurinck ruim 100 topstukken van 
internationale 
ex-librisontwerpsters selecteren uit 
zijn eigen collectie. 
 
Rondleidingen door Jack van Peer 
op 13 september en 18 oktober 
om 11 uur en op 
15 november om 14.30 uur.
Reserveren kan via 
03 778 34 50 (kantooruren) en 
reservatiemusea@sint-niklaas.be.
 
Finissage in samenwerking met het 
Klarinet-ensemble van Harmonie 
De Toekomst op 
zondag 13 december om 11 uur.
 
Reserveren verplicht              
 
dinsdag - vrijdag: 13.30 - 17 uur
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TERRAZZA         
 

05-09 > 06-09 
14 UUR
KLASSIEKE MATINEES 
 
De Salons 
Stationsstraat 85
 
Gratis toegang
 
Terrazza brengt klassieke muziek 
naar de tuin van de Salons. 
 
Isaak Duerinck (accordeon) en 
Naomi Beeldens (zang en percus-
sie) brengen een bontgekleurd 
zomerprogramma van barokaria’s, 
volksliederen en Franse chansons. 
Het Cosy Brass Quartet kiest 
resoluut voor een 
saxhoorn-instrumentarium (twee 
cornetten, tenorhoorn en 
eufonium), wat een verrassende, 
expressieve en warme klank 
oplevert. 
Het wordt een onderhoudende 

namiddag.
Leerlingen van d’Academie Podium 
verzorgen de intermezzo’s.
Genieten van deze gratis 
(tuin)concerten kan met een gepast 
drankje in de hand.
 
Reserveren verplicht via 
Cultuurcentrum Sint-Niklaas 
www.ccsint-niklaas.be.
De reservatie gebeurt per tafel van 
4 personen.
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CASESTUDY 
GENTSE VAART                   
 
 

06-09 10 UUR
MERCATORLEZING  
VOLZET
door Herbert Smitz 
 
SteM Zwijgershoek 
Zwijgershoek 14
Piet Elshoutzaal
 
Gratis toegang                                
 
Naar aanleiding van de 
tentoonstelling Land van Waas in 
Oude Kaarten II (Mercatormuseum) 
nodigen wij Herbert Smitz uit om 
een passende lezing te komen 
houden.  
De tentoonstelling vormt een 
trigger om, aan de hand van 
een casestudy over de Gentse 
vaart (Stekene-Hulst), te horen 
en zien wat men via deze his-
torische oude kaarten nu nog 
allemaal kan ontdekken. De 
spreker neemt er ook beelden 
uit de moderne luchtvaartfo-
tografie bij om meer duiding 

te geven. We krijgen via de 
diverse thema’s een beeld over 
de noodzaak, de inplanting, 
het ontstaan, de (her)aanleg, 
histories, het landschap (we-
gen, forten, grenzen) van deze 
waterweg in onze Wase en 
Zeeuws-Vlaamse polders. De 
lezing wordt van 10 tot 10.20 uur 
voorafgegaan door de projectie 
van een beeldverhaal dat in de 
tentoonstelling Het Land van Waas 
in Oude Kaarten in 2011 in looping 
werd geprojecteerd. De projectie 
geeft een beeld over het ontstaan 
én de huidige vorm van onze regio, 
inclusief de economische ontwik-
keling in onze Wase polders.
 
Reserveren verplicht 
Dat kan via 03 778 34 50 of 
reservatiemusea@sint-niklaas.be 
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COUP DE VILLE
CHASING FLOWERS

11-09 > 11-10
STADSFESTIVAL WARP
 
De Salons
 
Donderdag-zondag: 9.30 - 17.30 uur
 
Elke paar jaar dompelt kunstenplatform 
WARP de stad Sint-Niklaas onder in 
brandend actuele kunst met het kunsten-
parcours ‘Coup de Ville’ (een poëtische en 
artistieke ‘stadsgreep’). 
De vierde editie van Coup de Ville in 
2020 wordt – met de ondertitel ‘Chasing 
Flowers’ – een zoektocht naar groen en 
bloemen. De bloem is bij uitstek een 
figuur die natuur en cultuur met elkaar 
verbindt. Men kan de jacht op bloemen 
letterlijk interpreteren, maar de zoektocht 
ademt eveneens het verlangen uit naar 
zachtere waarden in onze samenleving. 
Ontdek tijdens deze artistieke wandeling 
historische panden zoals de Salons in de 
Stationsstraat, onverwachte locaties, 
luwteplekken of verborgen tuinen. Met 
een variatie van gigantische tekeningen 
tot verfijnde botanische miniaturen, 
sculpturen, schilderingen, fotografie of 
video brengen een dertigtal 

internationale kunstenaars je dichter bij 
de thematiek van ‘chasing flowers’. 
 
Een aantal locaties sluiten tussen 13 en 
13.30 uur.                          
Op die manier kunnen wij u een optimaal 
en hygiënisch bezoek garanderen!                          
 
Ticket- en onthaalpunt: WARP
Apostelstraat 20. Het onthaalpunt is 
toegankelijk tijdens de openingsuren van 
het tentoonstellingsparcours.                          
 
Prijzen  
Standaardtarief: 15 EUR. Voor WARP-
leden en groepen: 10 EUR. Voor scholen, 
jongeren (-18 jaar) en kansenpas: 
3 EUR. Rondleidingen voor individuelen 
(elke zondag om 10 en 14 uur): 15 EUR, 
incl. toegangsticket.                          
 
De tickets blijven voor de hele periode 
geldig (per locatie wordt ticket 
afgestempeld). Bij het ticket hoort 
een plannetje met wat uitleg over de 
kunstwerken en locaties.  
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gast 

nieuw  

JAN  VAN RAEMDONCKLEZING 

PELGRIM MET 
EEN KNIPOOG
 

15-09  20 UUR
LEZING 
Beeldenbabbel door Herman Cole,
(Reis)auteur en taalanimator
 
SteM Zwijgershoek
Zwijgershoek 14
Piet Elshoutzaal
 
Gratis toegang
 
In de recente tentoonstelling 
‘Missie à la carte’ in het Mercator-
museum vált Herman Cole voor 
het boekje ‘Jeruzalemsche Reyse’; 
gepubliceerd in 1780 in Dender-
monde beschrijft het de tocht van 
drie (!) jaar naar het Heilig Land 
van Marinus Geubels, 
ongeschoeid karmeliet, geboren 
in Sinaai in 1735. Op het titel-
blad kondigt de pelgrim aan dat 
hij vertelt over Rome en Napels, 
over de Vesuvius en de Etna, over 

Calabrië en Sicilië … Cole - gewezen 
taalleraar Italiaans - ontdekt later 
van Geubels in de Gentse 
Boekentoren ook ‘Jeruzalemsche 
Reyse - Den wederkeerenden 
pelgrim’, met avonturen uit Genua, 
Livorno, Loreto, Padua, Venetië en 
Triëst. 
Gebaseerd op heerlijke quotes van 
pelgrim Marinus Geubels, 
gelardeerd met eigen foto’s en met 
kaarten uit de verzameling van 
de KOKW, brengt Herman Cole de 
première van zijn jongste beelden-
babbel. Hij wordt bijgestaan door 
SteM-vrijwilliger en 
mede-Geubelsvorser Franck Laceur 
uit Sinaai.
 
Reserveren verplicht
Dat kan via 03 778 34 50 of 
reservatiemusea@sint-niklaas.be
 
 
 

14



15



HONGER
                                    

 

03-10 > 25-10
TENTOONSTELLING 
 
SteM Zwijgerhoek 
Zwijgershoek 14
Piet Elshoutzaal en
Tentoonstellingszaal 
       
dinsdag - vrijdag: 13.30 - 17 uur 
zaterdag: 13 - 17 uur 
zondag: 11 - 17 uur 
 
Gratis toegang
 
Wat doen onzekerheid, verlangen 
en wachten met kunstenaars in 
tijden van beperking ? Wat als zij 
in een kleiner kader gedwongen 
worden door gevangenschap, 
afzondering of lockdown? Wat met 
kunstenaars die trek hebben in 
een creatieve input, die verlangen 
naar een expressieve uitlaatklep 
in deze tijden? Verstijven zij of 
‘hongeren’ de kunstenaars van 
verlangen om opnieuw te creëren ? 
Doet begrenzing hen terugplooien 
op zichzelf en de essentie? Of lokt 

het tot stilstand komen van de 
mallemolen net rust uit, waardoor 
hun honger gestild wordt? Het 
afsnijden van verlangen genereert 
vaak een nieuwe visie op zichzelf 
en de werkelijkheid. 
 
De expo HONGER poogt een 
beeld te geven van een specifiek 
tijdsgewricht in de geschiedenis, 
waar kunstenaars een commentaar 
of subjectief verslag over 
uitbrengen. 
 
Een expo, kleinschalige 
performances en concerten rond 
het thema Honger worden door 
het Cultuurcentrum Sint-Niklaas 
coronaproof georganiseerd.
 
Reserveren verplicht
Dat kan via 03 778 34 50 of 
reservatiemusea@sint-niklaas.be 
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BLOEMEN 

UIT DE 

MUSEUMRESERVE

25-10 > 13-12
TENTOONSTELLING 
 
De Salons
Stationsstraat 85 
 
donderdag - vrijdag: 13.30 - 17 uur
zaterdag: 13 - 17 uur
zondag: 11 - 17 uur
 
Toegang: 2 EUR / 1,50 EUR met 
korting
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, 
houders museumkaart, MuseumPASS 
en lerarenkaart. Gratis toegang op 
zondag van 11 tot 13 uur.
              
In 2020 wordt Sint-Niklaas 
(opnieuw) een bloemenstad. Om dit 
gegeven op een fleurige wijze te 
vieren, besloot SteM Sint-Niklaas 
een bloemrijke selectie uit de 
collectie te tonen. 
Bloemen hebben immers altijd tot 
de verbeelding van kunstenaars 
gesproken. 
Naast weelderige ruikers van 
Jean-Baptiste Monnoyer, Guillaume 

Vogels en Henri Evenepoel, is er 
werk van Ernest Welvaert en Ernest 
Albert te zien. 
Het oeuvre van kunstenaars met 
Sint-Niklase roots ontbreekt niet bij 
deze collectie-uitdieping: geniet van 
de parels van Vera Neels 
(echtgenote van Karel Mechiels), Leo 
Engels, Marijke Pyl, Georges Fonteyn, 
René De Lannoy en anderen.
We diepen graag opnieuw het 
werk van Gerard Gaudaen, Robert 
Wuytack, de Japanse mezzotinter 
Katsunori Hamanishi, Robby Van 
Goethem en andere kunstenaars op 
uit de grafiekboxen.
Ten slotte spelen bloemenmotieven 
een belangrijke rol in enkele stalen 
van weefsels en breisels.
 
Deze tentoonstelling, in het voorjaar 
abrupt gestopt door corona, wordt 
opnieuw gebracht als jaarafsluiter. 
 
Reserveren verplicht
Dat kan via 03 778 34 50 of 
reservatiemusea@sint-niklaas.be
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gast 

nieuw  

JAN  VAN RAEMDONCKLEZING

DE WOUMANKLOK
 

 

17-11  20 UUR

LEZING
door Elke Op de Beeck
 
SteM Zwijgershoek 
Zwijgershoek 14
 
Gratis toegang
 
Onlangs verworven de musea een 
vrij zeldzame 18de-eeuwse klok uit 
de ateliers van de familie Wouman, 
een bekend klokkenmakersgeslacht 
uit Temse. Dit mooie stuk, 
aangekocht door de KOKW, heeft 
vreemd genoeg een wijzerplaat met 
maar 1 uurwijzer. Zo’n klok heeft 
voor Elke Op de Beeck, experte 
horlogerie, geen geheimen. 
Elke, opgegroeid tussen de klokken 
van haar vader, is conservator van 
het Horlogeriemuseum in 
Mechelen. 

Ze restaureert, doet expertises en 
geeft les in horlogerie. 
Het VTM programma Rijker dan je 
denkt kan rekenen op haar 
uitgebreide vakmanschap.
Wil je meer weten over hoe tijd 
werd gemeten doorheen de 
eeuwen en de klokkenmakers van 
het Waasland? Elke Op de Beeck 
hangt het graag voor jou aan de 
grote klok!
 
Reserveren verplicht
Dat kan via 03 778 34 50 
of reservatiemusea@sint-niklaas.be
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DANK AAN DE 

CATERINGSPONSORS

Het Wijnhuis, Patisserie Jan 
Reed en Delicatessen Van Poeck 
ondersteunen met plezier de 
evenementen van de stedelijke 
musea.
 
We beschikken dan wel niet over 
een museumcafé, maar heel veel 
bezoekers hebben in onze musea 
toch al genoten van een lekker 
glas wijn na een lezing of een fijn 
gebak met heerlijke koffie na een 
zondagse rondleiding. 
 
We kunnen je dit altijd gratis 
aanbieden dankzij de structurele 
sponsoring van deze drie bedrijven.
 
Ze leveren het bewijs dat de 
lokale economie wel degelijk 
geïnteresseerd is in een 
samenwerking met de culturele 
sector. 
 
 
 

En wij, wij koppelen graag culinair 
plezier aan ons cultuuraanbod.
 
Daarom presenteren we je onze 
sponsors nog even op een zilveren 
dienblad:
 
- Het Wijnhuis
Heidebaan 57, Sint Niklaas
03 776 23 00 
www.hetwijnhuis.be
 
- Patisserie Jan Reed
Houtbriel 10, Sint-Niklaas
03 777 50 20 
www.janreed.be
 
- Delicatessen Van Poeck 
Stationsstraat 38, Sint-Niklaas 
03 776 02 04 
www.vanpoeck.com
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Dit najaarsprogramma 2020 wordt gerealiseerd door 
SteM Sint-Niklaas in samenwerking met diverse partners.
Coronamaatregelen: reserveer jouw bezoek altijd vooraf via 
www.museasintniklaas.be. 
 
SteM Zwijgershoek, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas
Mercatormuseum, Zamanstraat 49D, Sint-Niklaas (ingang via park)
dinsdag - vrijdag: 13.30 - 17 uur, zaterdag: 13 - 17 uur, zondag: 11 - 17 uur
Toegang: 5 EUR /2,50 EUR met korting, gratis: kinderen tot en met 12 jaar, 
houders museumkaart, MuseumPASS, lerarenkaart 
De Salons, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas
donderdag - vrijdag: 13.30 - 17 uur, zaterdag: 13 - 17 uur, zondag: 11 - 17 uur
Toegang: 2 EUR / 1 EUR met korting, gratis: kinderen tot en met 12 jaar, houders 
museumkaart, MuseumPASS, lerarenkaart
Sommige activiteiten/tentoonstellingen hebben een specifieke prijszetting. Dit 
wordt steeds duidelijk vermeld in de communicatie.
Gratis toegang voor iedereen in alle musea elke zondag tussen 11 en 13 uur.
Gebruik deze unieke kans om op zondagvoormiddag wat cultuur op te snuiven!
 
CONTACTGEGEVENS:
03 778 34 50
stedelijkemusea@sint-niklaas.be
reservatiemusea@sint-niklaas.be
www.museasintniklaas.be 
bezoek ons op FB: 
www.facebook.comSteMMuseaSintNiklaas
 
Deze informatie dateert van augustus 2020.
De meest recente info vind je op onze website.
www.sint-niklaas.be/privacy
 
foto’s eigen collectie: Gert Cools
V.U. : Filip Baeyens, schepen van cultuur, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

 
 
 
 

MUSEUMSITES 

OPENINGSUREN 

TOEGANGSTARIEVEN


