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Verslag vergadering 

                                                                                                     Museumcommissie 19 
 
 
 
 
 
 

contactpersoon: Ward Bohé, conservator, 037783451, ward.bohe@sint-niklaas.be 
 
 

plaats datum 
Digitale meeting 22-04-2021, 20 uur 

 
Aanwezig 
Filip Baeyens, Lucien Bats, Ward Bohé, Goeleke De Wit, Jolien Van den Bossche (verslag), 
Geert Vanden Hende, Giel Verhelst, Chris De Beer,  Dirk Van Overmeire, Tunrayo Adeolu, 
Hilde Reyniers, Luk Van Meerveenne, Leen Heyvaert, Gilberte Van Hoey, Marcel Van Looy 
 
Verontschuldigd 
Inge Baetens, Steven Claes, Jan Meganck, Nicolaas Rodrigo, Bart Thiron, Rik Van Daele, 
Sandy Van Handenhove, Jack van Peer, Gerrit Van Puyvelde, Jan Verhofstadt, Veerle 
Vermeulen, Koen Wauman, Roel Daenen 

 

 
Voorzitter Lucien Bats verwelkomt iedereen op de vergadering die vanwege corona digitaal 
via Teams verloopt. 
 

 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag MC 18  
2. Aanduiding nieuw commissielid  
3. Subsidie relanceplan culturele infrastructuur 
4. Ruimtelijke ordening Zwijgershoek (parkeergebouw, uitbreiding park,…) 
5. Huis Janssens: verslag uit werkgroep museale inrichting / invulling annex 2 

bovenlokale erfgoedverenigingen 
6. Aankopen en restauraties 
7. Depotverhuis en opbouw entresolvloer 
8. Expo Atlas Maior: stand van zaken en verlenging 
9. Planning middellange termijn: tentoonstellingen en vernieuwing 

museumpresentaties 
10. Varia 
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1. Goedkeuring verslag museumcommissie 17 
 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van vorige museumcommissie. 
Er zijn geen opmerkingen van de leden. Het verslag wordt bij deze goedgekeurd. 

 

2. Aanduiding nieuwe commissieleden 
 

Er dient vervanging te worden gezocht voor twee commissieleden: 
- Stefanie François, in dienst van SASK, was aangeduid als deskundige / expert. De 

naam van Kristof … is gevallen als eventuele vervanger. 
- Maartje De Wilde, ex-CR- zou eventueel vervangen worden door Laureline Soubry. 
Aanduiding nieuwe leden gebeurt niet door commissieleden, dus we krijgen later te 
horen wie aangeduid werd.  

 

3. Subsidie relanceplan culturele infrastructuur 
 
Schepen Baeyens geeft toelichting bij de subsidieaanvraag van de stad Sint-
Niklaas voor museumsite SteM Sint-Niklaas. Focus van het relanceplan is een 
upgrade toegankelijkheid, duurzaamheid en beveiliging voor de drie sites. 
Het gaat om een investeringsbudget van 1.200.000 euro, waarvan 300.000 euro voorzien 
is voor studiekosten voor de nieuwe bibliotheek. De overige 900.000 euro gaat naar de 
drie museumsites. 40% van dit totaalbudget moet komen van stadssubsidies, 60% van 
deze investeringsmiddelen worden door de Vlaamse Overheid ter beschikking gesteld.  
 

De subsidie wordt gebruikt als extra financiering voor een aantal projecten die al op de 
planning stonden. Hieronder een overzicht (voor een uitgebreid overzicht per project zie 
ppt): 
 

1. Museumdepot bovenlokale collecties: uitbreiding met entresolvloer 
2. Huis Janssens 

2.1. Technieken Huis Janssens (deel van de gegunde werken) 
2.2. Afbraak galerie, aanleg helling, nieuwe inkompartijen (deel v.d. gegunde 

werken) 
2.3. Inrichting Annex 2 > Erfgoedhuis 

3. Mercatormuseum 
3.1. Nieuwe toegang 
3.2. Aanpassing klimatisatie 

3.2.1. Van de schatkamer 
3.2.2. Van het hoofdgebouw Mercatormuseum 

3.3. Beveiliging Mercatormuseum 
3.4. Beveiliging SteM Zwijgershoek 

4. ESCO – duurzaamheid / energieprestatie 
4.1. Verluchting museumtheater 
4.2. Verlichting Tentoonstellingszaal Zwijgershoek 
4.3. Diverse renovatiewerken daken en buitenschrijnwerk 
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Het eigenlijke restauratiedossier van het Huis Janssens werd uitgebreid met een luik technieken 
en werken in functie van ontsluiting en toegankelijkheid van het gebouw. Dit omvat onder meer: 
HVAC / Aansluiting op gebouwbeheersysteem, toegangscontrole en inbraakdetectie, 
camerabewaking, branddetectie, toevoeging van twee nieuwe hoekpaviljoentjes aan de galerie, 
gebaseerd op historische situatie, waardoor extra kansen voor toegankelijkheid ontstaan. 
 
Voor het Mercatormuseum wordt geïnvesteerd in een fundamentele upgrade van de 
klimaatinstallaties en de beveiliging door middel van: een nieuwe toegang, een aanpassing van 
de huidige klimatisering in schatkamer en hoofdgebouw (de oude luchtgroep vervangen door 
een nieuwe luchtgroep voor de drie verdiepingen en het installeren van een klimaatkast en 
koelgroep op de pulsielucht van de schatkamer), plaatsen van camera’s (moderne cartografie en 
tijdelijke exporuimte: 4, oude cartografie: 4, schatkamer: 3), ten slotte worden drie beveiligde 
deuren voorzien/vervangen om de tentoonstellingsruimtes te compartimenteren en zodoende 
beter te beveiligen. 
 
 De museumcommissie heeft hierover geen verdere vragen of opmerkingen. 
 

 
4. Ruimtelijke ordening Zwijgershoek (parkeergebouw, uitbreiding park, …) 

 
Er wordt een globale visie ontwikkeld voor Zwijgershoek. Naar aanleiding van de uitbouw van de 
museumsite en verschillende nieuwbouwprojecten op Zwijgershoek is een opwaardering nodig 
van deze parkeerruimte naar een groene pleinruimte.  
 
De visie geeft minimaal een oplossing voor het (centrum)parkeren met een parkeertoren en het 
vergroenen van het plein (uitbreiding museumtuin, aanbevelingen groenplan, …) rekening 
houdend met de inrichtingsprincipes van het masterplan publieke ruimte. In een eerste fase 
wordt de heraanleg van de museumtuin en naastliggende parking voorzien zodat de museale 
functies op de site via het park verbonden worden. 
Daarnaast wordt nagedacht over een museumcafé op site als plaats waar museumbezoekers 
laagdrempelig kunnen worden ontvangen, of waar ze kunnen afspreken of napraten over 
exposities. 

 
 Vraag hoe hoog de parkeertoren zal zijn: wellicht 3 à 4 niveaus. Er zijn nu een aantal firma’s 

die de bouw van de toren (en exploitatie) zien zitten. Er komt wellicht meer duidelijkheid in 
dit dossier na de zomer. 

 Als de verschillende musea samenkomen op één grote site, nadenken over ticketing (1 
dagticket voor alle sites, aparte tickets, …) en de toegang tot de site (via Huis Janssens, park, 
…). 

 Zeker op tijd nadenken over de tuin/buitenruimte op de site zodat die een mooie aanvulling 
is op de collecties binnen. 

 Afspraak om bij elke vergadering van de museumcommissie een update te geven over het 
project ruimtelijke ordening Zwijgershoek, zodat we de ontwikkeling zien van de ideeën voor 
de site en de site zelf. 
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5. Huis Janssens: verslag uit werkgroep museale inrichting / invulling annex 2 bovenlokale 
erfgoedverenigingen 
 
Toelichting ideeën museale inrichting Huis Janssens van de voorbije vergaderingen door 
Ward: 
 
Een aantal ruimtes liggen (min of meer) vast: kapel voor religieus erfgoed, bibliotheek KOKW, 
wonderkamer met schilderijen en grafiek, ruimte voor externe verzamelaars. 
 
1. Wonderkamer 
- Drie massieve wanden waarop schilderkunst en grafiek gepresenteerd worden 
- Kleingrafiek in lage toonkasten van Salons 
- Beeldhouwwerken in massieve vitrines centraal. 
- Organisatie bootcamp studenten restauratie aan Universiteit Antwerpen voor het 
restaureren van lijsten onder toezicht van docenten = participatie 
 
2. Kapel 
- Ruimte voor religieus erfgoed 
- Zorgen dat we niet enkel katholiek erfgoed tentoonstellen 
 
3. Pronkbibliotheek KOKW 
-   De oude bibliotheek wordt in ere hersteld en toont de oudste documenten van de Kring. 
-   Er zal gewerkt worden met een glazen sas zodat bezoekers de ruimte niet kunnen betreden 

of met een raster voor de rekken. 
 
4. Ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen 
- Ruimte voor veranderende tentoonstellingen 
- Gericht op twee maal per jaar 
- Inspiratie ‘Verzameldingen’ van Interwaas (allerhande verzamelingen van privé-  
        verzamelaars in het Waasland) = participatie 
- KOKW en Erfpunt hebben genoeg materiaal om de ruimte te vullen indien er zich even 
        geen privé-verzamelaars aandienen 
- Tweejaarlijkse presentatie van geschatte werken (schatten op zolder) van 
        waardebepalingen in SteM door experten = participatie 
 
5. Overige ruimtes boven 
Er wordt nagedacht over verschillende manieren van presenteren: 1) Overdaad 2) Thematisch 
naar genre 3) Kettingpresentatie 4) Ensembles rond blikvanger 5) Geografisch naar oorsprong 6) 
Chronologisch 7) Thematisch naar dagelijks leven 8) Een hoek af 9) Reeksen gelijkaardige 
voorwerpen 10) Eén grote quiz 11) Selectie naar vorm 12) Ordening naar waarden … 
 
6. Gelijkvloers 
Reconstructies 19de-eeuws burgerhuis, met in het regentenbureau de geschiedenis van het huis 
en de familie, galerij met stenen beelden, inkom met portretten en reconstructie van de Vlaamse 
Zaal/salon/eetkamer.  
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7. Inzet van multimedia (zie ppt) 
- Filmpjes bij voorwerpen: de drie wijzen. 
- Virtual/augmented reality: tonen van bepaalde ruimtes in verschillende lagen, zoals 

gestripte werf, oude foto’s, gerestaureerd zonder voorwerpen, laag met verstopte 
monstertjes/beestjes voor kinderen. Idee om op bepaalde tijdstippen een voorwerp of 
gebeurtenis te laten plaatsvinden. 

- Extra uitleg bij bepaalde voorwerpen via loupe/ipad/gsm. 
- Gimmick: Alfons Janssens en ‘zijn kinderen’ leiden je door het huis. 
- Bewegende portretten met My Heritage Deep Nostalgia app (werkt met artificiële 

intelligentie om portretten tot leven te laten komen. 
- Tovertafel op gelijkvloers. 
- Archiefstukken en materiaal over familie Janssens en KOKW zo levendig en 

interactief mogelijk brengen (schuifjes, deurtjes, projectie, …). 
- Tekeningen van kinderen tot leven laten komen. 
 
 Positieve reactie van de museumcommissie. 
 Enthousiasme over mogelijkheid voor kleine culturele activiteiten en tijdelijke 

tentoonstellingen door externen en privéverzamelaars. Evenwel rekening houden 
met beperkte capaciteit inkomhal. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor 
buitenactiviteiten. 

 Zeker het luik ‘immaterieel erfgoed’ niet uit het oog verliezen in dit concept. We 
nemen het mee naar de volgende vergadering en zoeken er een invulling voor. 
Reynaert en verhalen van Sint-Niklazenaren zijn al goede suggesties als startpunt. 

 Het Huis is nu volledig uitgekleed en men is van start gegaan met de opbouw. We 
bekijken de mogelijkheid om in het najaar (onder voorbehoud) een werfbezoek te 
doen met de museumcommissie. Daarnaast is het wellicht ook interessant om op 
Open Monumentendag de site open te stellen in het kader van ‘Werven van Sint-
Niklaas’.  

 
Toelichting Annex 2 door schepen Baeyens: De tweede verdieping van de annex wordt 
omgevormd tot erfgoedhuis voor vier verschillende erfgoedverenigingen: KOKW, Sint-
Nicolaasgenootschap, Reynaertgenootschap en Familiekunde Vlaanderen. De ruimte zal onder 
meer dienen voor vergaderingen en kleine publieksactiviteiten. 
Het moet hiervoor heringericht en verbouwd worden: 

- Compartimentering in functie van actieve depots van de verenigingen 
- Gevelluik vervangen door raam 
- Toilet en kleine keuken voorzien 
- Schilderen en opfrissingswerken 
- Beperkte aanpassing technieken 

 
Annex 2 blijft in het beheer van de stad, maar wordt zelfsturend gemaakt en de agenda wordt 
overgelaten aan de verenigingen. 
 Vraag waarom maar vier verenigingen de verdieping zullen gebruiken? In deze eerste fase 

werken met deze vier verenigingen om te zien hoe alles loopt. Daarna kan eventueel 
gekeken worden naar uitbreiding. 
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6. Aankopen en restauraties 
 

- Paul Snoek schilderij Het Heilig der Heiligen (1974) 
Het aangeboden werk is een zeer mooi voorbeeld van zijn verhalende stijl en bevat 
religieuze elementen, wat het onderscheidt van de overige werken die we van deze 
kunstenaar in ons bezit hebben. Een andere bijzonderheid is dat het hier om een 
olieverfschilderij gaat. Het SteM heeft maar 1 olieverfschilderij van de Snoek in zijn 
bezit, de overige werken zijn gouaches en acylverfschilderijen. De prijs van 650 EUR ligt 
in de lijn met wat je mag verwachten om voor een werk van Snoek te betalen. 
Advies museumteam: positief. 
Aangekocht voor 650 euro 

 
- Jan de Maesschalck schilderij Trailer trash (2019-2020) 

Selectie door curator CC, collectiebeheerder SteM en conservator SteM 
Advies MC 18: positief. 
Aangekocht voor 10.600 euro 
 

- Patrick Vertenten schilderij Barfly (2017-2020) 
Selectie door curator CC, collectiebeheerder SteM en conservator SteM 
Advies MC 18: positief. 
Aangekocht voor 1.820 euro 
 

- Jan Stremes schilderij Vacuum (2020) 
Selectie door curator CC, collectiebeheerder SteM en conservator SteM 
Advies MC 18: positief. 
Aangekocht voor 1.484 euro 
 

- 4 schilderijen Edgar Heirman 
Voor aankoop slechts één werk van Heirman in bezit museum, nu meer gevarieerd werk 
van zijn hand. 
Advies museumteam: positief. 
Advies MC 19: positief 
Aangekocht voor 120 euro  
 

- Gerard Gaudaen grafisch werk Jongetje met vogel & kooi 
Reeds veel werken van Gaudaen in de museumcollectie. 
Advies museumteam: negatief 
Advies MC 19: negatief 
 
 

- Schenking: Dankbord voor gepensioneerden CCTKB of Christelijke textielcentrale van 
Textiel, Kleding en Breigoed van een kunstenares uit Zele 
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Schenker: P Gorrebeeck. Curiosum voor collectie brei. Te presenteren bij de vlaggen.  
Advies museumteam: positief 
Advies MC 19: positief 
 

- Schenking: Icoon H. Nikolaas van een amateur-kunstenaar uit Sint-Niklaas 
Schenker: P Gorrebeeck. Curiosum, niet aanwezig in collectie, precedent Sinterklaas 
Malfliet. Voor de collectie Nicolasiana. 
Advies museumteam: positief 
Advies MC 19: positief 
 

- Schenking: Singer naaimachine  
Vermits naaimachines niet meteen in ons collectieprofiel passen, konden we deze 
schenking helaas niet aanvaarden.  
Advies museumteam: negatief 
Advies MC 19: negatief 
 
- Schenking: Lea Steppe schilderij met Stilleven met Maria, Jesus en bloemen 
Representatief werk in goede staat, dus we nemen het graag aan. 
Advies museumteam: positief 
Advies MC 19: positief 
 
 De museumcommissie verklaart zich akkoord met de aankopen/schenkingen. 

 
Restauraties:  

- Het Reynaertscribaan is mei vertrokken naar het restauratieatelier van Art 
Salvage. Daar wordt het gerestaureerd door een specialiste in hout- en 
meubelrestauratie. De oplevering is voorzien eind mei/midden juni. 

- Vier werken Huis Janssens: Majoor F. Delree wordt gerestaureerd dor Franka, De 
aanbidding der wijzen (Pieter De Bruyne) wordt opgerold door Franka, de andere 2 
werken uit Huis Janssens worden voorgelegd als restauratieproject voor de studenten 
conservatie/restauratie Universiteit Antwerpen. 

 De museumcommissie verklaart zich akkoord met de restauratiedossiers. 
 

 
7. Depotverhuis en opbouw entresol 

 
Het gesloten depot (212 m²) is de plaats bij uitstek voor schilderijenopslag en opslag van 
3D-objecten (meubelkunst, toegepaste kunsten, volkskundecollecties van de KOKW), 
maar er is een chronisch gebrek aan opslagruimte. Daarom werd gekozen voor een 
uitbreiding van het opslagvolume door het plaatsen van een entresolvloer: 
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Midden in het depot wordt in metaalconstructie een entresolvloer met trap en 
goederenlift gebouwd (1080 cm x 722 cm, vloerhoogte 210 cm). Bovenop de 
entresolvloer worden depotrekken gemonteerd. Aan de buitenwanden komen 
schilderijrasters. Planning:  
 
- Met depotverhuis gestart op 1/3/2021  
- Meeste objecten in eenzelfde beweging gelabeld  
- Ontmanteling rekken in depot met team Ludo Burm heel vlot gegaan 
- Misschien ideale moment om beargumenteerde lijst aan te leggen met objecten die 

kunnen worden afgestoten (Huis van Alijn en Bokrijk, herbestemming voor 
publiekswerking, verkoop, ...)  

- Timing verhuis is goed, maar voor dossiers entresol gerekend op eventuele 
vertraging van 2 weken (dikte vloer moet voldoen aan Europese norm, 
goedkeuringen, aanvraag materiaal, ... kost tijd). 

- Op 10/4/2021 grote watercalamiteit in de Piet Elshoutzaal die fungeerde als tijdelijk 
depot, waarna alle werken moesten worden geëvacueerd naar andere ruimtes in het 
museum. Hoewel dit niet voor vertraging heeft gezorgd in het gesloten depot, zijn 
hier veel werkuren in gestoken door het museumpersoneel. 

 

8. Expo Atlas Maior: stand van zaken en verlenging 

- Tentoonstelling met vier externe bruikleengevers. 
- Wanden volledig bekleed met reproducties van kaarten. 
- Grote mediacampagne: De Tijd, De Morgen, Knack, Openbaar Kunstbezit 

Vlaanderen, ... 
- Veel persaandacht: De Morgen, De Tijd, Radio 2, TV Oost, Het Laatste Nieuws, Het 

Nieuwsblad, ... 
- Veel positieve reacties in virtueel gastenboek.  
- Tot en met zondag 25 april (oorspronkelijke einddatum expo) hebben 3399 

mensen de TT Atlas Maior bezocht. In het nieuwe ticketsysteem kunnen we ook 
de postcodes van de bezoekers halen, waardoor we na afloop goed idee krijgen 
van het succes van de mediacampagne. 

- Wegens succes verlengd tot 27/6/2021: mikken op Nederlanders en scholen. 
 

 De museumcommissie feliciteert het museum voor de aanpak Atlas Maior en moedigt 
verlenging aan. 
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9. Planning middellange termijn: tentoonstellingen en vernieuwing museumpresentaties 

 

 
Ward geeft toelichting bij de planning op middellange termijn. Regel in de toekomst 
wordt: rationeel inzetten van 70 tot 80% van de beschikbare middelen en mensen op 1 
groot project per jaar: vandaag meer dan ooit tevoren bewezen met Atlas Maior, nl dat 
dit zoveel meer output geeft dan 3-4-5 middelgrote projecten aan te pakken. Uiteraard 
loopt gewone werking individueel publiek, groepen, scholen etc. door. 
 
 Voor navigatietentoonstelling van 2022 zeker het peterschap van stad Sint-Niklaas 

over de Louise-Marie in de kijker zetten. Dit doen we door onder meer samen te 
werken met de marine als bruikleengever voor stukken van na 1940. 

 Er komt vanuit de museumcommissie veel feedback over eventueel interessante 
bruiklenen om te tonen. De commissieleden kunnen hieromtrent contact opnemen 
met Ward.  

 
10. Varia 
 Hoe zit het met de Museumkaarten van 2021 voor commissieleden? Ward kijkt dit na. 
 Wat met de Salons? Value Partners is intussen opnieuw gestart met het 

herbestemmingsonderzoek naar een duurzame herinvulling. De Salons zijn nog in 
handen van het museum tot uiterlijk december 2021. 

 
 
 
De voorzitter besluit hiermee de vergadering en bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid.  

 


