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SteM Sint-Niklaas: Jaarverslag 2020
In 2020 werkte het SteM Sint-Niklaas rond volgende items:
o

o
o

o
o
o
o

De aankoop van kunstwerken van Karl Meersman, Gabriëlla Cleuren, Benny Luyckx en
Edouard Agneessens, de consolidatie van drie monumentale (maar sterk beschadigde)
schilderijen uit het Huis Janssens en de restauratie van het schilderij ‘Majoor F. Delree’ van
Frans De Wilde.
Een forse investering in verpakkings- en depotmaterialen met het oog op de verhuisoperatie
voor de uitbreiding van het gesloten depot.
De realisatie van “ tentoonstellingen ’Bloemen uit de museumreserve’, ‘Het Land van Waas in
oude kaarten’ en ‘Reflections – Gabriëlla Cleuren’ en de medewerking aan drie coproducties
‘Vrouwen charmeren met graveren’, ‘Honger – Expart’ en ‘Coup de ville – Chasing Flowers’.
Ondanks corona de productie van een activiteitenprogramma met 3 lezingen, 1 open
rondleiding, 1 workshop en 6 evenementen op maat van diverse doelgroepen
De organisatie van 124 rondleidingen voor scholen en groepen (verenigingen, families,
vriendengroepen)
Slechts een tiental producties en activiteiten van derden in het museum
De voorbereiding van de expo ‘Atlas Maior’ en lancering van een precampagne in novemberdecember 2020

1. Beschrijving van de werking in 2019 volgens de vijf basisfuncties van een museum
1. Herkennen en verzamelen
1.1. Cartografie
Er werden geen aankopen door de musea genoteerd in 2020. Cartografie behoort tot het
verzameldomein van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW).
Voor de tentoonstelling ‘Het Land van Waas in oude kaarten’ werd een reeks kaarten uit het depot
van de KOKW gebruikt.
De belangrijke bruikleen voor de expo ‘Atlas Maior’ bij The Phoebus Foundation, oorspronkelijk
voorzien voor september-november 2020 werd georganiseerd en afgesloten. De expo zelf werd door
corona uitgesteld tot 2021.

1.1.2. Stedelijk Kunstpatrimonium
1.1.2.1. Aankopen
Volgende werken werden in 2020 aangekocht:
-

Portret van dichter, columnist, scenarist en theaterauteur Tom Lanoye door Karl Meersman
(1.908 EUR).
Portret (olieverfschilderij) van pianist en componist Edgar Tinel door Edouard Agneessens
(5.300 EUR).
Monumentaal werk E.D.E.N. (houtskooltekening) door Benny Luykx (10.000 EUR).
Schilderij ‘The Past and the Future’ door Gabriëlla Cleuren (2.646 EUR).

Totaal van de uitgaven voor aankopen 2020: 19.854 EUR
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Aanbiedingen van werk van o.a. Romain Malfliet, Sander Wijnants, Alfons Proost, Ferdinand Buyle
werden overwogen, maar na inwinnen van de nodige informatie en adviezen en rekening houdend
met het aankoopbudget, werd er niet op ingegaan.

1.1.2.2. Schenkingen
Het museum aanvaardde volgende schenkingen:
-

Tegeltableau Reynaert de Vos door Staf Pyl, schenking van familie Okove Abraham Obasi,
Guido Gezellelaan 47, 9100 Sint-Niklaas.

-

Olieverfschilderij – landschap (1948) door Roger Boutens (Hamme), schenker: Michel Elinck.

-

Functionerende operatietafel, ca. ’50, door Odisee co-hogeschool - Campus Sint-Niklaas.

-

Drie etsen op zink van de hand van Eugène Laarmans uit het voormalig bezit van Jan
Buytaert werden door kunstenplatform WARP/stichting Jan Buytaert geschonken:
o Groupe d'hommes en marche
o Groupe d'enfants aux puels un homme indique le soleil
o Esquisse de I'enterrement du paysan

-

Twee exlibrissen van een schenker uit Nederland: de heer Bas Zijlmans.

-

Enkele objecten, documenten en foto’s van Brouwerij De Baer/ handboogmaatschappij "Les
Gens Sans Peur", waaronder een blauwdruk van café Terminus (gebouwd door de brouwerij).
De plannen, documenten en foto’s zijn doorgegeven aan de collega’s van het Stadsarchief;
3D objecten blijven in het SteM.

-

Vijf schoolboeken met thema weverij (weefkunde, staalontleding, …) geschonken door Karel
Schack.

-

Zeldzame bierpomp in faience met drie tapkranen uit cafe ‘De Fruitmarkt’ op het vroegere
Kardinaal Mercierplein, Sint-Niklaas. Schenker: mevr. Aldegonda Rodrigo, zuster van de
voormalige uitbaatster Bertha Yvens.

-

Haardroger set Braun, type Lady Brown HLD-5. Schenker: Angela Heyninck.

-

Fotografieën uit het nalatenschap van de Wase kunstenaar Jozef Ruyssevelt werden
doorverwezen naar de collega’s van Bibliotheca Wasiana.

1.1.2.3. Bruiklenen
2020 was een moeilijk jaar. We behandelden verschillende bruikleenaanvragen voor
tentoonstellingen waarvan de meeste uiteindelijk niet doorgingen omwille van corona. Sommige
tentoonstellingen zijn verplaatst naar 2021.
Bruikleenaanvragen voor de geannuleerde tentoonstellingen waren o.a.:
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•

Heemkundige Kring Nieuwkerken: olielamp van aardewerk, ca. 400 n.C. Erfgoeddag, thema
nacht april 2020

•

Cultuurcentrum St-Niklaas: Ecce Homo < De Bruyne, Gustaaf

•

Het Yper Museum: tijdelijke tentoonstelling ‘POES: hoe de kat de mens vangt’. (1 mei 2021
tot 16 januari 2022): exlibris Monju door Katsunori Hamanishi, (EC.2014.14.19)

•

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke: tijdelijke tentoonstelling ‘Louis Artan. De
zee, een model dat nooit stilzit’. Enkele werken van Artan opgevraagd.

Bruikleenaanvragen voor de tentoonstellingen die wel hebben plaatsgevonden:
•

Kunstenplatform WARP: ‘Coup de Ville 2020 – Chasing Flowers’ (11 sept.-11 okt. 2020):
diverse haarstukken en scheerborden.

•

Stadsmuseum Lokeren: tentoonstelling: ‘Blik in de verte. Lokerse fotografen vanaf 1900’:
foto/litho “Leopold II, roi des Belges” door Ferdinand Buyle (SN.73.5.2).

•

De stedelijke bibliotheek Sint-Niklaas: ‘Tijdloze tragiek op de planken. De Goudbloem speelt
Genoveva’. Beeldje ‘De Goudbloem’ (SNW1906) en stempel de Goudbloem (SNW2858).

1.1.3. Collectie mens en lichaam
Schenking (zie ook 1.1.2.2. Schenkingen)
In aanvulling van een schenking van divers medisch materiaal in 2019 (o. a. canulette met
injectienaalden, een inhaleerapparaat, …) door Odisee hogeschool - Campus Sint-Niklaas, kregen we
van diezelfde schenker in 2020 een functionerende operatietafel uit de jaren 50 in mooie staat, die
we eventueel voor de museale invulling van het huis Janssens (voorziene opening in 2022) zouden
gebruiken.

1.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum

In 2020 waren er geen verdere verwervingen voor het internationaal Exlibriscentrum. Dat heeft
natuurlijk alles te maken met de sluiting van het centrum. Desalniettemin ontvingen we nog een
klein aantal exlibrissen (nieuwjaarswensen, kalenders, …). Ook kregen we per post ongevraagd een
schenking van een 2-tal exlibrissen van een individuele schenker uit Nederland: de heer Bas
Zijlmans.
1.1.5. Collectie brei
1.1.5.1. Verwervingen
In 2020 werden er geen verwervingen gedaan.
1.1.5.2. Afstotingen
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In samenspraak met de vzw Breimuseum werd er in 2019 een selectie gemaakt van nog enkele af te
stoten machines. Hiervan zijn er in 2020 enkele definitief afgestoten.
1.1.5.3. Werk voor studenten / ontwerpers / kunstenaars
Het breiatelier is een levend museum. Naast de inschakeling in evenementen en rondleidingen
speelt het atelier een grote rol bij het creatieproces van studenten mode en textiel.
In 2020 is er gewerkt voor 5 studenten.
- LUCA-campus Sint-Lucas (Gent): 3 studenten
- Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) (Sint-Niklaas) : 2 studenten
Verder is er nog gewerkt voor 1 professionele ontwerper en voor 1 startende ontwerpster.
1.1.6. Collectie Boudelo
Deze collectie werd in 2020 niet aangevuld.

1.1.7. Collectie Varia (volkskunde)
Zie schenkingen aan het museum (zie ook 1.1.2.2. Schenkingen)
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1.2. Behouden en beheren
1.2.1. Restauraties
In 2020 werden een aantal interessante restauratieprojecten in gang gezet.
December 2020 zag het startschot van de binnenrestauratie van het huis Janssens. Bij de laatste
objecten die voor de binnenrestauratie van het huis moesten wijken hoorden vier monumentale
schilderijen:
- De aanbidding der wijzen (De Bruyne, Pieter)
- De vrijkoop van de christenslaven (onbekende meester)
- Sint-Severinus, patroonheilige van de wevers (onbekende meester)
- Majoor F. Delree van de burgerwacht te Sint-Niklaas, 1873 (De Wilde, Frans)
Van deze vier schilderijen waren er drie in zeer slechte staat.
Daarom is er beslist om deze voorlopig niet te restaureren, maar wel vakkundig te stabiliseren en op
te rollen. Bedoeling is dat ze eventueel op een later tijdstip zouden worden gerestaureerd,
eventueel als restauratieproject voor de studenten van de Artesis Hogeschool te Antwerpen.
De consolidatie gebeurde door F.L. Restorations. Prijs consolidatie: 2.057 EUR.
Het vierde werk van Frans De Wilde was in een aanvaardbare staat en wordt thans gerestaureerd
door F.L. Restorations. Facturatie van deze opdracht gebeurt in het boekjaar 2021.
De computergestuurde breimachine Stoll, die intensief gebruikt wordt voor het maken van creaties
van studenten en ontwerpers, diende gerestaureerd te worden. Er werden tevens aanvullende
naalden, draadgeleiders en andere wisselstukken gekocht bij de firma’s Steiger Participatio (979
EUR) en Textilia (1.208 EUR en 1.500 EUR).
Totale kost onderzoek, conservering en restauratie 2020: 5.744 EUR

1.2.2. Depotwerking
Het belangrijkste dossier in 2020 was de uitbreiding van het gesloten depot. Het plaatsgebrek in het
gesloten depot werd steeds nijpender, er moest een oplossing komen. Er werd dus geopteerd om het
depot uit te breiden met een entresolvloer. Met de hulp van de collega’s van de dienst projectengebouwen werd er een heus dossier samengesteld dat in de loop van 2021 tot uitvoering wordt
gebracht. In afwachting van de toewijzing van de uitbesteding is de verhuisoperatie van de inhoud
van het depot (een hele logistieke operatie op zich) in maart van 2021 begonnen.

1.2.2.1. Aankopen materiaal depot
Via de groepsaankoop georganiseerd door Provincie Oost-Vlaanderen werd er in 2020 voor het
bedrag van 2.324 EUR verpakkings- en conserveringsmateriaal voor erfgoed aangekocht. Dit
materiaal wordt ingezet voor de geplande depotverhuis.
Kosten abonnement account dataloggers voor het monitoren van het klimaat in depots en
tentoonstellingsruimtes voor 1 jaar: 161 EUR
Verder werd er nog een 2de ontvochtiger van het type AD810 (prijs 2.669 EUR) en een bijpassende
bidon voor opvang condenswater (prijs 180 EUR) voor de klimaatbeheersing in de
tentoonstellingsruimtes van het Mercatormuseum aangekocht.
Andere aankopen voor depotwerking:
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•
•

Inpaktape bij Budget Grafix: 126 EUR
Moorman museumkarton bij Cami: 869 EUR

Totaal aankopen depotmateriaal: 6.329 EUR

1.2.2.2. Breidepot
Ook in 2020 werd het breidepot op de eerste verdieping van het SteM verder opgeruimd en
gereorganiseerd met de gewaardeerde medewerking van de vrijwilligers. Naast het onderhouden
van de breimachines, werd ook de collectie vaktijdschriften, handboeken en handleidingen op orde
gezet, met oog op een toekomstige registratie in Adlib.
Internationaal Exlibriscentrum (IEC)
Het IEC sloot in 2019 de deuren, de werking werd stopgezet omdat er na het pensdioen van de
collectiebeheerder geen opvolging werd voorzien. De weinige publicaties die ons nog worden
toegestuurd (o.a. Graphia, tijdschrift voor exlibriskunst) worden geklasseerd. Er wordt niets meer
aangekocht en schenkingen worden in principe niet meer aanvaard.
1.2.2.4. Calamiteiten
In 2020 kreeg het SteM wegens problemen bij een aanneming van dakwerken enkele ernstige
watercalamiteiten, met op kop de schade aan het Reynaertscribaan, één van de topstukken van het
museum. Er is snel en professioneel gereageerd om het scribaan te stabiliseren. Een van de eerste
restauratieprojecten van 2021 staat dus al vast.
Als gevolg van de gebeurtenissen en om de aanwezige interne expertise aan te vullen, is er besloten
om met een externe firma Art Salvage in zee te gaan die ten allen tijde klaar staat om in te grijpen
moest dit nodig zijn.
Er werd een schaderapport aangemaakt door specialist Isabel Osselaer voor een bedrag van 326
EUR. De dringende tussenkomst van de firma Art Salvage wordt gedragen door de verzekering van
de tegenpartij die de dakwerken uitvoerde.
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1.3 Wetenschappelijk onderzoeken

1.3.1. Internationaal Exlibriscentrum (IEC)
In het kader van de samenwerking met erfgoedpartners hebben we de deuren van het IEC geopend
voor Karl Vissers, hoofdredacteur van Graphia, tijdschrift voor exlibriskunst, die er onderzoek deed
voor zijn boek over de geschiedenis van het moderne Belgische exlibris (van 1880 tot nu). De
samenwerking met Graphia werd nog meer uitgediept door logistieke steun te bieden voor hun
tentoonstelling ‘Vrouwen charmeren met graveren’ die in 2020 plaatsvond in de Gerard
Gaudaenzaal.
1.3.2. Vlaams textielnetwerk - ETWIE
Onder de koepel van het Vlaams textielnetwerk tekende het SteM mee voor het bekomen van een
Europese projectsubsidie, om een project tot dataregistratie-ondersteuning te financieren. Doel van
het project is om uniformiteit te brengen in de structuren en benamingen van erfgoedobjecten uit de
textielsector, zodat deze volgens de Europese richtlijnen kunnen worden ontsloten en onderzocht.
Initiator van deze actie waren het Modemuseum Antwerpen en het expertisecentrum ETWIE te Gent.
De focus van dit project ligt niet zozeer op het creëren van nieuwe data, maar op het verbeteren van
de kwaliteit en toegankelijkheid van bestaande datasets met betrekking tot het thema ‘textiel’ (in de
breedste betekenis) in Vlaanderen.
Als lid van het Vlaamse textielnetwerk maakte het SteM in 2020 deel uit van de werkgroep, nam
deel aan diverse werkvergaderingen en zal ook in toekomst meewerken aan de uitbouw van het
netwerk.

1.3.3. WODE - Wetenschappelijk Onderzoek naar de Deelcollecties cultureel Erfgoed in het Waasland
In het voorjaar van 2020 werkte het SteM mee aan het onderzoek naar de deelcollecties van
cultureel erfgoed in het Waasland. Het onderzoek is gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van de
deelnemende Wase erfgoedorganisaties. Na een diepgaande analyse werden de resultaten
uiteindelijk in december 2020 aan het brede publiek voorgesteld en kunnen thans worden
ingekeken op de site van onze partner Erfgoedcel Waasland: WODE – Erfgoedcel Waasland.

1.3.4. Registratie – digitalisering
In functie van de verhuisoperatie van het gesloten depot werd er geopteerd voor de uitbreiding van
het registratiesysteem door de aankoop van een smartphone met barcodelezer, randapparatuur en
barcodeprinter en stickers. Voorwerpen of groepen verpakte voorwerpen worden gelabeld met een
barcode waarbij onder meer de localisatie eenvoudig te achterhalen is. De materialen werden
aangekocht na onderhandeling door de dienst ICT bij de firma’s Central Point en Bison Deutschland
Gmbh voor een totaalbedrag van 4.552 EUR. Het spreekt voor zich dat deze hard- en software na de
verhuisoperatie van het depot verder in gebruik zal blijven.
In de nasleep van de sluiting van het Internationaal Exlibriscentrum (IEC) werden nog een aantal
exlibrissen gescand en waar mogelijk aan de corresponderende records in Adlib gekoppeld. Door de
sluiting van het IEC in 2019 is het registreren van de collectie exlibris niet prioritair, maar met de
hulp van een vrijwilliger wordt er toch gepoogd om verder werk te maken van de digitalisering van
de collectie. Dit gebeurd echter sporadisch. De collectie exlibris staat volledig los staat van alle
andere collecties van het SteM maar maakt nog steeds deel uit van het stedelijk kunstpatrimonium.
De optie werd ook genomen om de collectie als 1 geheel te bewaren en te borgen en niet (partieel)
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te vervreemden. Op regelmatige basis worden er objecten uit deze verzameling gebruikt voor eigen
tentoonstellingen of co-producties (zoals ‘Bloemen uit de museumreserve’, ‘Coup de ville, Chasing
flowers’ enz.)
Er werden bijna 400 records uit de Adlib database gewijzigd of eraan toegevoegd. Ook werd een
belangrijk deel van het machinepark van het breimuseum geregistreerd in MS Excel en zal
geïmplementeerd worden in Adlib. In de komende jaren zullen we de breimachines systematisch
blijven registreren en deze informatie delen met Vlaamse textielnetwerk. Voor het eerst diende een
bedrag (84 EUR) aan de Vlaamse Overheid betaald te worden voor het gebruik van Adlib-licenties.

1.3.5. Publieksvragen.
2020 was een bijzonder druk jaar op vlak van de publieksvragen. De vragen kwamen zowel van
partners en collega’s van binnen en buiten Sint-Niklaas, alsook van particulieren die graag wat meer
uitleg wilden over een bepaald object of een Wase kunstenaar. Door Corona waren heel wat mensen
vaker thuis en hadden ze wat meer tijd om zich met erfgoed (in de brede zin van het woord) bezig te
houden. Dat leverde dus heel wat vragen op waar wij in de mate van het mogelijke graag op
antwoordden.
Ook via Erfgoedinzicht (netwerk van organisaties met een erfgoedcollectie) waar men rechtstreeks
reacties kan plaatsen op stukken uit onze collectie kwam veel meer respons dan in de vorige jaren;
correcte reacties die een meerwaarde betekenen, vonden de weg naar onze database.

1.3.6. Bibliotheek/documentatiecentrum
Om bij kunstaankopen te kunnen vertrouwen op een correcte prijsevaluatie heeft het museum een
abonnement op Artprice.com, een databank die toegang geeft tot alle veilingresultaten, biografieën
van kunstenaars en een signaturendatabank.
Een aantal wetenschappelijke monografieën en catalogi vulden de handbibliotheek van het museum
verder aan. Wetenschappelijke werken over cartografie, curiositeitenkabinetten, musea en
buurtwerking en het maken van tentoonstellingen verrijkten de handbibliotheek. Aanwinsten
werden geregistreerd in de bibliotheekmodule van Adlib.
De abonnementen op Plint (poëzie en beeldende kunst), De Vuyst (catalogi kunstveilingen), Textiel
Plus (collectie brei-atelier), (Stichting) Museumpeil (algemeen museumvakblad), Exlibriswereld
(vaktijdschrift Nederlandse exlibrisvereniging) en Vereniging Leraars Aardrijkskunde (collectie
cartografie) werden verder gezet.
De lidmaatschappen bij Kunst in de Stad vzw en Heemkundige Kring d’Euzie (Stekene) werden
verdergezet.

1.3.7. Museumpublicaties
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1.3.7.1. Bloemen uit de museumreserve: wandelcatalogus.

Wandelcatalogus bij de expo ‘Bloemen uit de museumreserve’ – gepland 19-01-20 > 31-05-20 –
stopgezet door corona 15-03-20
Project: collectie-uitdieping uit de museumreserve
Concept: Gerald Delvaux
A4-formaat, 4 blz
Prijs onbekend – gratis brochure bij ticket
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1.3.7.2. Catalogus “Het Land van Waas in oude kaarten”

02-20-2020 > 13-12-2020 in het Mercatormuseum (onderbrekingen corona: 15-03 > 18-05 en
stopgezet op 01-11)
Inventaris en uitleg bij de tentoongestelde werken
Tekst: Greet Polfliet – Eddy Maes
Fotomateriaal: SteM - KOKW
A5-formaat, 24 blz
Gratis bij museumticket
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1.3.7.3. Catalogus expo ‘Reflecties – Gabriëlla Cleuren’

14-06-2020 > 09-08-2020 – De Salons
Catalogus: artistieke beschouwing van de kunstenares en reproductie van alle tentoongestelde
werken.
Tekst: Gabriëlle Cleuren
Curator: Jacques Jadot
Foto’s: Gabriëlle Cleuren
Druk: Drukkerij Room
A5-formaat , 64 blz + cover
8 EUR
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1.3.7.4.

Catalogus bij de tentoonstelling ‘Vrouwen charmeren met graveren’

Catalogus bij de tentoonstelling ‘Vrouwen charmeren met graveren’ 08-03-2020>17-01-2021
(onderbrekingen corona: 15-03 > 18-05 en 02-11 >29-11)
Teksten en foto’s: Lode Deurinck & Jack van Peer
Vormgeving : Sezart
A5-formaat, 20 blz + cover
Gratis bij aankoop museumticket
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1.3.7.5. Catalogus ‘Schatten in het Kijkdepot’

Geïllustreerde inventaris van alle schilderkunst in het open depot van het SteM
Tekst: Gerald Delvaux
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Vormgeving: Christel Ysebaert
A5-formaat, 52 pagina’s + cover
Niet te koop – gratis aangeboden bij museumticket
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1.4. Presenteren en toeleiden
1.4.1. Algemene bezoekcijfers SteM 2020
2020

de Salons

individuele bezoekers
groepen / scholen

Mercatormuseum

6.124

1.439

647

286

TT Honger
Totaal

SteM
Zwijgershoek
1.170

Totaal
8.733

1.870

2.803

2.089

2.089
13.625

6.771

1.725

5.129

de Salons

Mercatormuseum

SteM
Zwijgershoek

Totaal

individuele bezoekers

7.829

2.645

7.585 (*)

18.059

groepen / scholen

1.828

1.207

5.465

8.500

Huis van de Sint

32.197
3.852

13.050

26.559

Ter vergelijking:
2019

Totaal

2018: 19.101
2017: 21.533
2016: 26.258
2015: 20.170
2014: 16.879
2013: 17.958
2012: 18.382
2011: 22.643
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9.657

Enkele krachtlijnen:
In 2020 bezochten 13.625 mensen de musea. Dit is zo goed als een halvering van het
bezoekersaantal van 2019 en uiteraard volledig te wijten aan de coronacrisis.
Enkele krachtlijnen achter deze cijfers:
•

Het groeps- en scholenbezoek eindigde begin maart, maar klokt toch af op ca. 2.800
bezoekers. Er stonden voor de eerste jaarhelft tientallen schoolreservaties klaar (nog
nooit eerder in die orde van grootte vastgesteld), maar door corona dienden wij alles
te annuleren. Naar schatting zijn wij hier op jaarbasis 2020 6.000 bezoekers verloren.

•

Een reeks evenementen, die in andere jaren sterk bepalend zijn voor het
bezoekersaantal, zijn niet of in mineur kunnen doorgaan. Openingen van
tentoonstellingen konden na 10 maart niet meer. Naar schatting zijn we hier op
jaarbasis 2020 7.000 bezoekers verloren.

•

Wat nog restte was het individueel bezoek behalve tijdens de lockdownperiodes met
verplichte sluiting (15-03 > 18-05 en 02-11 > 29-11) van bijna 3 maanden. Met
abstractie van de drie sluitingsmaanden werd het bezoekerspotentieel in hoge mate
aangesproken. Musea en bibliotheken waren en zijn voorlopig immers de enige
culturele instellingen die de deuren mogen openhouden.

•

Sterkhouders op tentoonstellingsvlak waren vooral de co-producties met Coup de
Ville (4.207 bezoekers in de Salons) en Honger (samenwerking SteM – Expart) (2.089
bezoekers)

•

Houders van een MuseumPASS vonden opnieuw massaal de weg naar de musea:
Mercatormuseum (392 pashouders), Salons (207 pashouders) en SteM (310
pashouders), totaal 909 pashouders = 10,50% van het totale aantal individuele
bezoekers.
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1.4.2. Publieksgerichte activiteiten 2020
Datum
19-01-2020
02-02-2020
24-02-2020 > 28-02-2020
08-03-2020
10-03-2020
17-03-2020
24-03-2020
31-03-2020
19-04-2020
25-04-2020
14-06-2020
05-09-2020 > 06-09-2020
06-09-2020
06-09-2020
13-09-2020
15-09-2020
03-10-2020
15-11-2020
17-11-2020
19/01/2020 > 31/05/2020
02/02/2020 > 13/12/2020
08/03/2020 > 17/01/2021
14/06/2020 > 09/08/2020
25/06/2020 > 06/09/2020
11/09/2020 > 11/10/2020
03/10/2020 > 25/10/2020

Wat
Opening TT Bloemen uit de museumreserve
Opening TT Land van Waas in oude kaarten
Krokusatelier: insignes, de buttonsvan de middeleeuwen
Opening TT Vrouwen charmeren met graveren
Mercatorlezing '500 jaar de straat van Magellaan'
Mercatorlezing 'De atlas taalkundig bekeken'
Mercatorlezing 'Over de gevolgen van permafrostdooi'
Mercatorlezing 'De invloed van kaarten op ons wereldbeeld'
Rondleiding TT 'Vrouwen charmeren met graveren'
Erfgoeddag en -nacht
Opening TT Reflecties - Gabriëlla Cleuren
Terrazza
Lezing Herbert Schmitz
Museumrondleiding Land van Waas
Museumrondleiding Vrouwen charmeren met graveren
Lezing Pelgrim met een knipoog
Opening TT Honger
Museumrondleiding Vrouwen charmeren met graveren
Lezing Woumanklok
TT Bloemen uit de museumreserve - verlengd
TT Het land van Waas in oude kaarten II
TT Vrouwen charmeren met graveren (gastexpo)
TT Reflecties - Gabriëlla Cleuren
TT Bastiaan Van Aarle - CC
Coup de Ville
TT Honger (samenwerking CC en Stedelijke Musea)

Waar

Aantal personen

de Salons
Mercatormuseum
SteM
SteM
Mercatormuseum
Mercatormuseum
Mercatormuseum
Mercatormuseum
SteM
SteM
de Salons
de Salons
SteM
Mercatormuseum
SteM
SteM
SteM
SteM
SteM
de Salons
Mercatormuseum
SteM
de Salons
SteM TTZ
de Salons
SteM

91
105
75
49
59
annulatie CORONA
annulatie CORONA
annulatie CORONA
annulatie CORONA
annulatie CORONA
32
193
36
11
0
32
236
annulatie CORONA
annulatie CORONA
1492
1527
194
463
376
4207
2089

Hier noteren wij dat het bezoekersaantal van gemiddeld 118 bezoekers op de 6 georganiseerde
evenementen (openingen van tentoonstellingen, nationaal georganiseerde evenementen) qua
belangstelling op ongeveer een derde ligt van het niveau van 2019. Het aantal deelnemers aan de
drie lezingen die zijn kunnen doorgaan, ligt op 42, een derde minder belangstellenden dan
gemiddeld per lezing in 2019.
De enige workshop, Krokusateliers, waarbij de opdracht bestond uit het maken van buttons en
insignes bracht 75 creatievelingen jong én oud naar het SteM.

1.4.3. Activiteiten voor individuele bezoekers 2020
1.4.3.1. Activiteiten voor individuele bezoekers – 2020: evenementen, lezingen, workshops,
rondleidingen
Voor publiekswerking was 2020 een ‘annus horribilis’.
Door de coronacrisis waren de musea van Sint-Niklaas verplicht hun deuren tot tweemaal toe te
sluiten tijdens de eerste golf ( 16 maart tot 17 mei ) en tweede golf ( 2 november tot 29 november ).
Activiteiten en evenementen moesten keer op keer verplaatst of geannuleerd worden. Communicatie
moest steeds aangepast worden. Evenementen, die tussen de golven konden doorgaan, moesten
georganiseerd worden volgens zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen.
De ontvangst van individuele bezoekers in de vaste collecties moest ook volgens strikte regels
gebeuren. De dienst publiekswerking nam dit voor haar rekening met het inleggen van vaste routes,
ophangen van signalisatie, voorzien van de nodige ontsmettingsmiddelen, briefing
onthaalpersoneel, teleticketsysteem, verplichte reservaties,...
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Organisatorisch was dit bij momenten niet eenvoudig omdat de regelgeving, afhankelijk van de
coronacijfers, telkenmale veranderde. Ondanks dit alles werd getracht er het beste van te maken.

Wat ging wel door:
Krokusateliers i.s.m. Erfpunt
Workshop voor gezinnen ‘Insignes, de buttons uit de Middeleeuwen’
Tijdens de krokusvakantie knutselde een 75-tal bezoekers, klein en groot, fijn samen.
In even jaartallen organiseert de Gezinsbond nationaal de Krokuskriebels (beschermde naam). Daar
deze instelling niet op tijd groen licht kreeg van de overheid in verband met subsidies, gingen de
kriebels in 2020 niet door. Jammer, want de Gezinsbond voert steeds een grote
communicatiecampagne voor dit event. Hierdoor kunnen de musea van Sint-Niklaas steeds rekenen
op een mooie opkomst van gezinnen. Om toch tijdens de krokusvakantie een leuke workshop aan
kinderen te kunnen aanbieden, organiseerde het SteM in samenwerking met Erfpunt de
‘krokusateliers’.
Mercatorlezing in samenwerking met KOKW
Dinsdagavond 10 maart gaf Eddy Maes de mercatorlezing ‘De Straat van Maghellaen’ voor 59
geïnteresseerde deelnemers. Voor een goed gevulde mercatorklas bracht hij het boeiende verhaal
van het 500 jarig bestaan van de omvaart van deze zeestraat.
Terrazza: 5 en 6 september 2020 in samenwerking met Cultuurcentrum en d’Academie Podium
Tijdens het stadsfestival Villa Pace werden voor de vijfde keer deze klassieke matinees in de tuin
van de Salons georganiseerd. De organisatie van dit event verliep volgens strikte coronamaatregelen waardoor de opkomst gelimiteerd was tot 100 deelnemers op zaterdag en zondag.

Ochtendlezing ‘casestudy Gentse vaart’ op 6 september met Herbert Schmitz
Ingenieur Herbert Schmitz bracht voor een publiek van 36 geïnteresseerde deelnemers een mooi
verhaal van wat je allemaal kan ontdekken door historische kaarten uit de collectie van KOKW te
combineren met luchtvaartfotografie.

Museumrondleiding ‘Land van Waas in Oude Kaarten II’ op 6 september
Ongeveer tien deelnemers kregen de kans om de enige museumrondleiding in de tentoonstelling
‘Land van Waas in oude kaarten II’ mee te maken.

JVR-lezing ‘Pelgrim met een knipoog’ op 15 september met Herman Cole
De ‘Jan Van Raemdoncklezingen’ zijn een nieuw initiatief waarbij de musea van Sint-Niklaas samen
met KOKW het Wase erfgoed in de spotlight willen zetten. Zoals de Mercatorlezingen doorgaan
telkenmale in voorjaar, zo zal deze nieuwe lezingenreeks doorgaan in het najaar. Herman Cole
mocht de spits afbijten met zijn beeldbabbel rond de ongeschoeide karmeliet Marinus Geubels uit
Sinaai. Een 32 koppig publiek maakte de wedervaren mee van Marinus op zijn reis naar het Heilig
Land.
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Wat ging niet door:
De Mercatorlezingen rond ‘permafrost’, ‘de atlas taalkundig bekeken’, ‘invloed van kaarten op ons
wereldbeeld’, worden uitgesteld naar 2021.
Archipel literatuurevent i.s.m. de bibliotheek werd geannuleerd.
Erfgoeddagevent ‘Nachtuilen en vroege vogels’ wordt verschoven naar 2021.
Dag van de brei ‘Antieke sokkenbreimachines’ wordt in 2021 gepland.
JVR-lezing ‘de klok van Wouman’ wordt uitgesteld naar 2021.
De klassieke museumrondleidingen met taart en gebak werden niet georganiseerd.
Aperitieflezingen zijn omwille van de strenge coronamaatregelen niet doorgegaan.

De dienst publiekswerking ondersteunde in 2020 de volgende events:
Pre-concours en tentoonstelling ‘Chasing Flowers’ tijdens kunstenfestival ‘Coup de Ville’ in de Salons
i.s.m. Warp.
Tentoonstelling van Expart-jongeren in de collectie van SteM naar aanleiding van de Hongertentoonstelling.
Filmopnames in de Salons naar aanleiding van ‘Huis van de Sint goes digital’.

In de zomerperiode werd door de dienst publiekswerking een speciaal coronaproof initiatief voor
gezinnen genomen met het aanbieden van ‘bingokaarten’ voor alle museumsites. Voor de drie
afdelingen werden mooie verzorgde fotoboekjes gemaakt met details uit de collecties. Speurtochten
worden nog steeds op veel enthousiasme van kinderen (én de begeleidende volwassenen) onthaald.
Het grote voordeel hierbij is dat het speuren op een veilige manier kan gebeuren tijdens corona.
SteM, host voor verenigingen en stadsdiensten 2020:
In totaal konden in 2020 maar 10 events van derden (andere stadsdiensten, verenigingen,
onderwijsinstellingen, bedrijven, enz) ondanks van corona doorgaan binnen de museummuren.
Telkens werden de nodige afspraken over zaalhuur, gebruik multimedia, catering etc gemaakt en in
een contract gegoten.
Datum
17/01
31/01
02/02
04/02
09/02
15/02
16/02
20/02
29/02
23/09

Event
Pasar nieuwjaarsreceptie en voorstelling jaarprogramma
Concert Anfitheatro en nieuwjaarswensen met receptie
Opening ‘Land van Waas in oude kaarten’ en KOKW viering
Ontvangst commissie Toerisme en bezoek ‘Land van Waas in oude kaarten’
DF jongeren journalistenwedstrijd prijsuitreiking
Colloquium ‘Dagboeken uit WO I’ met KOKW
Passages concert in het museum CC en d’Academie podium
Ontvangst studenten UHasselt ‘analyseopdracht in de Salons’
Concert DaVinci scholen georganiseerd door oud leerlingen
‘Ronde van het Waasland’ ontvangst Cultuurtuin Waas, Biblio Waas, Wacco en
Erfgoedcel Waasland
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1.4.4. Tentoonstellingen

1.4.4.1. 19-01-2020 > 31-05-2020 (gepland) -Tentoonstelling ‘Bloemen uit de museumreserve’ –
Salons

In 2020 werd Sint-Niklaas ((toch even) opnieuw) een bloemenstad. Tal van initiatieven stonden op
het programma. Alleen ‘Bloemen uit de museumreserve’ en ‘Coup de ville’ hebben het gehaald. Om
het nieuwe jaar op een fleurige wijze in te zetten, gaf het SteM de aftrap door een selectie uit de
collectie te tonen die verbonden is door het thema ‘bloemen’.
Bloemen hebben immers altijd tot de verbeelding van kunstenaars gesproken.
Naast weelderige bloemenruikers van Jean-Baptiste Monnoyer, Guillaume Vogels en Henri
Evenepoel, was er werk van Ernest Welvaert en Ernest Albert te zien.
Het oeuvre van kunstenaars met Sint-Niklase roots ontbrak niet bij deze collectie-uitdieping: Vera
Neels (echtgenote van Karel Mechiels), Leo Engels, Marijke Pyl, Georges Fonteyn, René De Lannoy
en anderen.
We diepten graag opnieuw het werk van Gerard Gaudaen, Robert Wuytack, de Japanse mezzotinter
Katsunori Hamanishi, Robby Van Goethem, Raf Coorevits en andere kunstenaars op uit de
grafiekboxen.
Tenslotte speelden bloemenmotieven een belangrijke rol in enkele stalen van weefsels en breisels.
De expo diende reeds op 15 maart te sluiten door corona. Een poging om de expo een tweede maal
te brengen, strandde op de tweede lockdown in november.
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1.4.4.2. 02-02-2020 > 13-12-2020

Expo ‘Het Land van Waas in oude kaarten’ - Mercatormuseum

De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas diepte uit haar archief een veertigtal
unieke oude kaarten van haar werkingsgebied op.
De bezoeker ontdekte 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 toonden gedrukte kaarten, unieke handschriftelijke kaarten en kaartboeken van bekende en
minder bekende cartografen en landmeters.
Aanwinsten uit het voorbije decennium in de verzameling van de Kring werden in de kijker gezet.
Het resultaat viel sterk in de smaak van liefhebbers van cartografie en van de Wase geschiedenis.
Op de opening op 2 februari waren 105 mensen aanwezig. De expo werd onderbroken door de
verplichte sluiting eerste lockdown van 16 maart tot 18 mei en kon nog verdergezet worden tot 1
november. Toen sloten de deuren definitief door de tweede lockdown.
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1.4.4.3. 08-03-2020 > 17-01-2021 – gastexpo ‘Vrouwen charmeren met graveren’ – SteM Gerard
Gaudaenzaal

De tijd dat het exlibris 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 stelde de Belgische exlibrisvereniging
Graphia een overzichtstentoonstelling samen met boekmerken die exclusief door vrouwelijke
exlibriskunstenaars werden ontworpen.
Voor deze uitzonderlijke tentoonstelling selecteerde de gerenommeerde exlibrisverzamelaar Lodewijk Deurinck ruim 100 topstukken van internationale exlibrisontwerpsters uit
zijn vermaarde collectie. Met dit initiatief liet men gerenommeerde grafica’s de gevoelige snaren
van het publiek beroeren.
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1.4.4.4. 14-06-2020 > 19-08-2020 Expo ‘Reflecties Gabriëlla Cleuren’ – De Salons

Deze tentoonstelling, samengesteld door curator Jacques Jadot, bood een beredeneerde selectie van
werken aan die de Sint-Niklase kunstenares Gaby Cleuren gedurende haar 50-jarig kunstenaarschap
heeft verwezenlijkt. Ze startte haar carrière met het maken van landschappen en portretten.
Gaandeweg ontwikkelde zij een visie op de mens en de veranderingen van de 21e eeuw: het
ontstaan en de groei van Al Qaida en IS en de aanslagen in 2001 en 2016. In haar werk gaat er
bijzondere aandacht naar de talrijke volksverhuizingen, waarbij mensen naar andere plekken op de
wereld massaal uitwijken om te overleven. Deze existentiële bewegingen van groepen mensen
fungeren als achtergrond voor enkele merkwaardige sculpturen.
Zij laat zich verder inspireren door de jongeren die opkomen voor een beter leefbare wereld.
‘Climate change’ betekent voor deze generatie het afbouwen van het materialisme en de
wegwerpmaatschappij. De toekomst wordt er één van recycleren.
De selectie van schilderijen voor deze expo eindigde met een positieve noot. Op zoek naar troost,
keert de mens terug naar de natuur. De reeks ‘Poëzie van de wildernis’ liet de bezoeker, bewust
gemaakt van de wereldproblemen, maar ook volkomen gelouterd, de expo van deze bevlogen
kunstenares verlaten. De expo toonde 33 schilderijen, korte filmpjes verluchtten het geheel. AV
Image maakte een gesmaakte documentaire van twintig minuten waarbij Gabriëlla Cleuren in
bevlogen bewoordingen haar werk in de expo toelichtte, een virtuele gidsbeurt als het ware.
Een fraai uitgegeven catalogus zorgt voor een blijvend spoor van deze expo. Evenals de aankoop
van het fraaie werk ‘The past and the future ‘(2015) dat voortaan deel uitmaakt van het stedelijk
kunstbezit.
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1.4.4.5. 03-10-2020 > 25-10-2020
Zwijgershoek

Expo Honger – Expart – Tentoonstellingszaal en SteM

De leefwereld van de jonge makers van Expart werd opgenomen in de expo ‘Honger’ 3 tot 25
oktober – SteM.
Want dat is het kunstenproject van jeugdhuis Den Eglantier waarmee de unieke samenwerking voor
de expo ‘Honger’ werd opgezet.
Voor dit traject gingen de mensen van Expart op zoek naar jonge plaatselijke theatermakers.
Ze brachten hen in contact met een groep jonge nieuwkomers; mensen met een heel eigen verhaal een vluchtverhaal, hongerend naar een nieuwe thuis.
De groep was dus divers: zowel naar afkomst als naar artistieke achtergrond.
De begeleiders waren er telkens van onder de indruk dat geen taalbarrière te groot was en geen
stem te bang om het verhaal te delen met de groep.
Tibau, Stéphanie, Laura, Andres, Wikke, Wouter, Ellen, Andreas, Alessandra, Anse, Flor en Lena
gingen aan de slag met voor hen totaal vreemde objecten uit het museum. Onder meer deze stukken
uit de 15de eeuw prikkelden hun verbeelding:
• De menselijke resten van een ongeboren tweeling begraven in een afgedankte kookpot op
de noordgrens van de begraafplaats van de Boudelo-abdij
• Een bizarre drinkkan met een gesculpteerd gezicht
• De aderlaat- en zodiakman die toeliet om de geschikte plaats en tijd van een aderlating te
berekenen
Ongeacht hoe ver deze objecten verwijderd waren van hun leefwereld: het daagde onze de jonge
makers uit tot een intensieve introspectie en zette hen aan tot creëren.
“Wat is mijn persoonlijke relatie met het object?”
“Waarom laat dit object mij graven in mijn verleden?”
“Wat laat dit object mij vertellen over mezelf?”
“Hoe vertel ik het?”
“In welke taal?”
Het universele kwam bovendrijven in de verhalen die deze makers op de objecten projecteerden:
• Bij een kaart van Ibn Al Sharfi uit het Mercatormuseum wees Lena het centrum van haar
persoonlijke kaart aan als een reis.
• Of Andres die in de gezichtskan uit de Boudelo-abdij parallellen ontwaarde met zijn (pre-)
Colombiaanse cultuur.
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Lang niet alle verhalen hebben een plaats gevonden in de tentoonstelling. Soms waren ze te
persoonlijk, soms was het nog te pril. Maar de expo werd zeker gesmaakt door het talrijk
opgekomen publiek.

1.4.5. Aanbod voor scholen en groepen
1.4.5.1. Overzicht educatief aanbod
Het jaar 2020 begon voor de educatieve werking van de musea veelbelovend. We konden de
reservaties bijna niet bijhouden. De coronacrisis heeft echter heel wat roet in het eten gegooid.
Tot tweemaal toe moesten de musea de deuren sluiten voor alle bezoek tijdens de lockdowns van
het voor- en najaar. Scholen mochten voor geruime tijd geen buitenschoolse activiteiten
organiseren. Van 18 mei tot 15 september werd geen enkele boeking voor scholen genoteerd. Alleen
scholen uit het basisonderwijs hadden de mogelijkheid om een museumbezoek te plannen.
In totaal hebben 109 klasgroepen een museumles meegepikt tijdens dit jaar. Opvallend hierbij is dat
het zwaartepunt ligt in de eerste drie maanden van het jaar met in totaal 97 reservaties. Absolute
top is de maand februari met 49 boekingen. In deze maand zijn dagen met 8 museumlessen geen
uitzondering.
De kunst- en archeologieateliers voor het basisonderwijs zijn zeer populair en worden dan ook het
meest aangevraagd. Dit blijkt duidelijk uit de cijfers van 2020. Het atelier ‘De wereld van Mercator’ is
helemaal naar beneden getuimeld in de rangschikking omdat leerlingen uit het middelbaar
onderwijs online lessen thuis moesten volgen.
Bij het nagaan van de agenda’s werd becijferd dat ongeveer een 70-tal annulaties ( school- en
groepsbezoeken samen gerekend ) zijn doorgegeven.
Wat niet is kunnen doorgaan:
De jaarlijkse ‘Educatiedag’, waarop alle educatieve projecten van stadsdiensten van Sint-Niklaas aan
leerkrachten van het basis- en middelbaar onderwijs worden gepresenteerd, werd geannuleerd.
‘Salons in jonge handen’, de tentoonstellingen van de kunsthumaniora’s en Academie Beeld van
Sint-Niklaas zijn niet doorgegaan.
De afstudeerprojecten van de leerlingen Mode en Architectuur van Portus Berkenboom werden niet
voorgesteld tijdens hun jaarlijkse tentoonstelling in SteM.
Wegens corona werd het ‘Huis van de Sint’ digitaal via stadskanalen aangeboden. De
‘Sintworkshops’ konden omwille van de tweede lockdown niet doorgaan. Een alternatief werd
gemaakt met het aanbieden van een online knutselpakket ‘Maak het paard van Sinterklaas’ op de
museumwebsite.
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1.4.5.2. Rondleidingen 2020 naar onderwerp

Rondleidingen 2020
Naam
Archeologie-atelier
Atelier op maat
Barbaarse broek
De kijkkast
De Salons, een kleine parel
De vier seizoenen
De wereld in kaart
De wereld van Kaatje
De wereld van Mercator
Er was eens
Gegroet Marius en Stella, Rome versus Europa
GIS
Goedgemutst
Google Earth
Kinderen aan het werk
Kunstenaarsatelier
Linosnede
Mercator & de ontdekkingsreizen
Munten schrijven geschiedenis
Museum achter de schermen
Museum in schuifjes
Onder stoom
One-two-tea
Over schaapjes en bolletjes wol
Paleolab
Plastiekgravure
Rechts-averechts
Rondleiding TT Cartografie Land van Waas
Santé-beauté
Schelpjes, botjes en fossielen
Sinterklaasworkshop
Spiegeltje, spiegeltje
Terugblik (rondleiding dementie)
Typisch Waas
Verlichtingsles
Word schilder voor 1 dag

Ter vergelijking 2019:
Scholen: 307 klassen
Verenigingen: 72 groepen
Totaal 379 rondleidingen

Ter vergelijking 2018:
Scholen: 313 klassen
SteM Sint-Niklaas – Jaarverslag 2020
27

school
13
0
0
3
0
3
0
6
1
5
2
0
5
0
0
16
11
6
0
0
3
3
0
0
6
1
0
0
6
4
0
0
0
0
4
11
109

groep
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
1
0
0
15

124

Verenigingen: 68 groepen
Totaal 381 rondleidingen

1.4.5.3. Aantal gidsbeurten per maand 2020

# gidsbeurten per maand 2020
Januari
37
Februari
49
Maart
11
CORONA
April
0
CORONA
Mei
0
CORONA
Juni
0
CORONA
Juli
0
CORONA
Augustus
0
CORONA
September
14
CORONA
Oktober
11
CORONA
November
2
CORONA
December
0
CORONA
TOTAAL
124
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2.

Infrastructuur

Na de laatste afwerkingen werd de buitenrestauratie van het Huis Janssens definitief opgeleverd.
In maart 2020 werd het aanbestedingsdossier voor de binnenrestauratie aan de firma Renotec
toegewezen. De werf werd opgestart in januari 2022. In de maanden daarvoor heeft de technische
ploeg van het museum, ondersteund door mensen van het Cultuurcentrum en het Techniekhuis,
grote inspanningen gedaan om het huis tot in de kleinste hoekjes verder op te ruimen. Diverse
stukken meubilair en een aantal grote beschadigde schilderijen verhuisden naar de depots. Een
groot aantal stukken werden afgevoerd met een container.
Over de invulling van de grote lijnen ‘burgerswoning 19e eeuw(GV)’ en’ kunstenkamer –
wonderkamer - rariteitenkabinet (1e verd)’ en een ruimte voor tijdelijke exposities, is er een
consensus gegroeid. Deze werkgroep kwam samen in juni, september en oktober 2020. De
werkgroep werd samengesteld met professionals en vrijwilligers uit de musea, Erfpunt, het
Stadsarchief en de KOKW. Het museale concept wordt in 2021 verder uitgepuurd en uitgewerkt.

In het SteM werd een groot deel van de platte daken grondig vernieuwd. Eén calamiteit, namelijk de
grote waterinsijpeling op een 17de eeuws kabinet, ten gevolge van fouten van de aannemer, zal ons
bijblijven.
Het vastgoedbureau Value Partners ging verder op zoek naar een overnemer van de exploitatie van
de Salons. Corona gooide ook hier roet in het eten. De zoektocht naar een potentiële exploitant
wordt in het voorjaar 2021 verder gezet.

3.

Management
3.1. Communicatie

3.1.1. Crisiscommunicatie
De communicatie over de 2 sluitingsperiodes (maart-mei en november) door corona had nogal wat
voeten in de aarde. Er werd zeer snel op de bal gespeeld om de sluitingen aan te kondigen via de
website, de Facebookpagina en een e-mailcampagne op 1.400 records.
Ook het afgelasten van lezingen en evenementen, het stopzetten van tentoonstellingen, enz werd
grondig gecommuniceerd via externe kanalen.
Bij het introduceren van het verplichte reservatie- en teleticketsysteem werd een passende
communicatie opgezet.

3.1.2. Precampagne Expo Atlas Maior
De expo Atlas Maior die gepland was om te starten vanaf februari 2021 werd in het najaar via een
uitgebreide precampagne in de media in het daglicht gesteld.
De campagne liep in november – december 2020 met advertenties in De Standaard, De Tijd,
Provinciale Zeeuwse Courant en Openbaar Kunstbezit (laatste cover).

3.2. Personeel
Binnen het personeelsbestand viel een aantal verschuivingen waar te nemen in 2020.
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De adviseur-curator (A-niveau) ging in juni 2020 met pensioen na een jarenlange staat van dienst.
Na een grondige examenprocedure met meer dan 70 kandidaten werd een nieuwe adviseur-curator
aangeworven. Zij startte in november 2020 en kreeg als eerste grote uitdaging het curatorschap van
de expo Atlas Maior, die drie (!) maanden later van start ging.
Het bleef echter wachten op de start van de procedure interne mobiliteit voor depotmedewerker
(1/2 C-niveau).
Twee onthaalmedewerkers namen van het museum afscheid in 2020. Zij werden opgevolgd door
mensen uit de wervingsreserve van het laatste examen onthaalmedewerker.
Eén interieurverzorgster ging op pensioen, een andere interieurverzorgster nam ontslag. Zij werden
in hun functie opgevolgd door nieuwe medewerkers.
Er wordt structureel overleg gepleegd binnen de diverse teams. De staf vergadert tweewekelijks, de
onthaalmedewerkers tweemaandelijks, techniekers en onderhoudspersoneel één keer per kwartaal.
Met de onthaalmedewerkers werden de verplichte plannings- en functioneringsgesprekken door de
teamverantwoordelijke gevoerd in 2020.
De gesprekken met de medewerkers van de staf en techniekers werden in uitgesteld relais, maar nog
binnen de termijn, gevoerd in het eerste kwartaal 2021.
Het museum blijft verder inzetten op het inschakelen en begeleiden van vrijwilligers bij de werking
in en rond de museumcollecties. Binnen het brei-atelier en bij de ondersteuning van het behoud en
beheer bleven (ondanks corona) een vijftal vrijwilligers actief. Ook de free lance
onthaalmedewerkers bleven structureel inzetbaar, maar werden minder opgeroepen. Gidsen en
educatieve medewerkers hadden het meest te lijden door corona.
Externe curatoren werden ingeschakeld voor de expo ‘Honger’. Het jongeren kunstenplatform Expart
vaardigde 2 curatoren af. Aan deze curatoren werd uit het budgetartikel ‘erelonen’ een honorarium
uitbetaald.

3.3. Algemeen beleid
Met de museumpartners werden goede relaties onderhouden.
Het SteM Sint-Niklaas bereidt met de Erfgoedcel Waasland en Erfpunt een dynamisch
samenwerkingsverband voor.
Er is tweejaarlijks structureel overleg op de site met Erfpunt. De adviseur en conservator zijn lid van
de stuurgroep van de Erfgoedcel Waasland. Het samenwerkingsverband zelf moet nog tijdens deze
beleidsperiode vorm en inhoud krijgen.
Het SteM Sint-Niklaas stuurt overleg en samenwerking aan binnen de transversale cel erfgoed van
de stad.
De transversale werkgroep erfgoed kwam in 2020 drie keer samen. De vergadering werd bijgewoond
door de museumadviseur – afwisselend collectiebeheerder of conservator. Met de andere
erfgoedpartners werden collectieafspraken gemaakt. Bij aankoop of schenking van erfgoed door
derden blijken de afspraken tussen de stedelijke instellingen te werken.
Het SteM versterkt de banden met alle professionele en niet-professionele erfgoedspelers in het
Waasland.
In 2020 vergaderde het adviserend orgaan, de museumcommissie tweemaal:
  02-07-2020: ruimtelijke ordening binnenstedelijk gebied Zwijgershoek, aankoop werk E.D.E.N.
van Benny Luyckx, collectiebeleid, terugblik jaarverslag 2019, vooruitblik najaarsprogramma 2020
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  26-10-2020: voorstelling nieuwe adviseur-curator, Huis Janssens: plannen interieurrestauratie en
museale invulling, collectiebeleid, planning tentoonstellingen en publiekswerking
De verslagen worden als advies aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd.
Structureel overleg met de diensthoofden cultuur blijft er elke eerste maandagvoormiddag van de
maand. Deze informatie stroomt door naar het veertiendaags stafoverleg en tweemaandelijks
overleg met de onthaalmedewerkers van de musea.
Op een clusteroverleg dat elke week op dinsdagmiddag plaatsvindt, worden de collegebeslissingen
en nieuwe richtlijnen voor de werking aan de diensthoofden cultuur en vrije tijd meegedeeld.

3.4. Financiering en investeringen
Er werd een aanvraag voorbereid voor het bekomen van een infrastructuursubsidie in het kader van
het relanceplan cultuur. Voor een totaal aan 900.000 EUR aan projecten (60% financiering) werd
uitgeschreven om ingediend te worden in februari 2021. Het gaat vooral om verbeteringswerken
beveiliging en klimatisatie Mercatormuseum, technieken Huis Janssens en duurzaamheidsingrepen
aan het gebouw SteM Zwijgershoek.
Op budget 2020 werden enkele exploitatiekosten en investeringen in de uitrusting en infrastructuur
gedaan in functie van de geplande expo Atlas Maior:
- Koen Bovée: professioneel advies scenografie: 288,50 EUR
- Conrad Electronics: aankoop 11 digitale fotolijsten multimedia voor schatkamer: 2.695 EUR
- Drukkerij Room: folders en affiches: 2.754 EUR + 289 EUR
- SDB Vitrinebouw: aankoop extra tafelvitrine: 2.503 EUR

In de zoektocht naar alternatieve financiering werden ondanks volgende inspanningen geleverd:
Natura sponsoring van de expo ‘Land van Waas in oude kaarten’. Door brouwerij Sinpalsken:
sponsoring 50 % waarde geschonken bieren en gratis gebruik glazen en koelkast.

Ward Bohé
Conservator
29-03-2021
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