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BIJNA VERGETEN. ONTDEKKINGEN IN HET MUSEUMDEPOT

160 JAAR SPAREN EN VERGAREN. EEN UNIEKE BLIK OP 
KAARTEN EN ATLASSEN UIT HET DEPOT VAN DE K.O.K.W.

ALLEEN VROUWEN OP HET VOORBLAD!

TERRAZZA

OPEN MONUMENTENDAG: OPENING PATERSSITE MET 
TENTOONSTELLING

MADE IN SINNEKLOAS. BREICREATIES VAN STUDENTEN 
MET TALENTEN

PASSIE EN OBSESSIE

JVR-LEZING: WOUMAN-KLOK

LEZING: NAVIGEREN MET KAART, KOMPAS EN DIGITAAL

GESCHIEDENIS VAN BELGIË IN HONDERD KAARTEN

JVR-LEZING: IJZERTIJDBEWONING IN HET WAASLAND

SINTATELIERS

DAG VAN DE WETENSCHAP: 'KIJKEN NAAR STERREN' 
MOBIEL PLANETARIUM

WINTERLEZING N.A.V. GESCHIEDENIS VAN BELGIË IN 100 
KAARTEN

WINTERLEZING N.A.V. GESCHIEDENIS VAN BELGIË IN 100 
KAARTEN

WINTERLEZING N.A.V. GESCHIEDENIS VAN BELGIË IN 100 
KAARTEN
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VAN 24-06
TOT 03-10

DE SALONS
STATIONSSTRAAT 85

Het schilderijendepot in het SteM krijgt de komende 
maanden een grote uitbreiding van de capaciteit. Bij 
het verhuizen van de honderden schilderijen keken 
de museummedewerkers hun ogen uit. Heel vaak 
was hun reactie: “Dit schilderij moeten wij toch 
minstens één keer aan het publiek laten zien”.

De expo is dan ook samengesteld uit 'toevallige' 
vondsten met grote stopkracht. Eén van de schatten 
waar je zo bij wegdroomt, is het feeërieke ‘Maanlicht 
op de Schelde’ uit 1850 door Bartholomeus Johannes 
van Hove. Ook aanwinsten van de laatste 2 jaar 
ontbreken niet op het appèl: een gevoelig portret van 
de jonge Edgar Tinel door de 19de eeuwse 
meester-portrettist Edouard Agneessens en het 
geniale kleinood ‘Trailer trash’ van de Wase 
topkunstenaar Jan de Maesschalck.

MUSEASINTNIKLAAS.BE

INFO EN TICKETS





VAN 11-07
TOT 03-10

MERCATOR 
MUSEUM

ZAMANSTRAAT 49D

De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land 
van Waas werd opgericht in 1861 en is daarmee één 
van de eerste oudheidkundige kringen van 
Vlaanderen. Door schenking, ruil en aankoop groeien 
de bibliotheek en de bijzondere collecties van de 
K.O.K.W. tot op vandaag voortdurend aan.

In 2021 viert de Kring zijn 160ste verjaardag. Deze 
feestelijke gelegenheid biedt de mogelijkheid om 
enkele ‘verborgen’ schatten uit het depot op te 
diepen. Met Sparen en Vergaren brengt het museum 
een selectie aan kaarten, atlassen en publicaties die 
tot nog toe zelden aan het publiek werden getoond. 
De tentoonstelling illustreert de vooruitziende blik van 
de oprichters van de kring, die al vroeg besloten een 
deel van de collectie te centreren rond de figuur van 
Mercator. Hun opvolgers breidden de collectie later 
verder uit met atlassen en losse kaarten van zijn 
tijdgenoten. De meeste werden aangekocht vóór de 
Eerste Wereldoorlog, toen deze werken nog 
betaalbaar waren. Toch wordt de cartografische 
collectie nog af en toe verrijkt met nieuwe 
aanwinsten. Deze zomer worden een aantal 
topstukken die het depot zelden hebben verlaten nu 
voor het eerst weer aan het publiek gepresenteerd.

MUSEASINTNIKLAAS.BE

INFO EN TICKETS





VAN 14-03
TOT 17-10

STEM
GERARD GAUDAENZAAL

ZWIJGERSHOEK 14

Om het bestaansrecht van het ex libris als 
gebruiksobject terug in ere te herstellen heeft 
Graphia vzw, in samenwerking met het SteM, er voor 
gekozen om vrouwen ook dit jaar een open doek te 
geven. Nu gebeurt dit in hun hoedanigheid als 
lezeres en als opdrachtgever voor die 
grafiekpareltjes.

Al onze vrouwelijke leden uit de ‘Lage Landen’ 
werden uitgenodigd om ons hun favorietenlijstje toe 
te zenden van de boekmerken die zij door de jaren 
heen op hun naam hebben laten ontwerpen. Om 
beschadigingen en verliezen te vermijden bij de 
verzendingen, hebben wij al die voorkeuren uit mijn 
persoonlijke ex-libriscollectie geselecteerd. Die 
verzameling groeide met de jaren uit tot een geheel 
van omzeggens 13.000 stuks. Meteen ook een 
gunstige ‘voedingsbodem’ om dit beeldrijk initiatief in 
een aanschouwelijk kijkstuk om te zetten. Met een 
35-tal kaders en 260 prenten kunnen wij de 
bezoekers met een grote diversiteit aan kunstenaars, 
thema’s en stijlen kennis laten maken.

Jack van Peer
Graphia vzw
Voorzitter en curator

MUSEASINTNIKLAAS.BE

INFO EN TICKETS





VAN 26-09
TOT 17-10

STEM
BREIMUSEUM

ZWIJGERSHOEK 14

Dag van den Brei wordt dit jaar het startschot van een 
kleine pop-uptentoonstelling met hedendaagse 
creaties van modestudenten uit Sint-Niklaas en 
omstreken.

Want naast een museum over de geschiedenis van 
de breinijverheid, is het brei-atelier een unieke plaats 
waar de meeste breimachines nog echt werken: je 
ruikt de smeerolie, hoort de raderen draaien en ziet 
de draden van de bobijnen afwentelen. Vanuit het 
museum wordt al enkele jaren begeleiding voorzien 
voor studenten en ontwerpers die op de oude en 
modernere machines prachtige breiwerken maken.

De tijd dat breien 'alleen voor oudjes' was, is al lang 
voorbij! Kom daarom zeker eens kijken naar de 
vrijzinnige kunstwerkjes tussen de vaste opstelling in 
het brei-atelier.

Toegangsprijzen: gratis op Dag van den brei (26 
september). Daarna betaal je de normale 
toegangsprijs tot het museum. 

foto: collectie Nanook Cools
fotograaf: Louis Kerckhof

MUSEASINTNIKLAAS.BE

INFO EN TICKETS





VAN 09-10
TOT 28-11

STEM
TENTOONSTELLINGSZAAL

ZWIJGERSHOEK 14

Heb jij een passie, iets waar jij urenlang mee bezig 
kan zijn? Waar ligt de grens tussen passie en 
obsessie? Wat gebeurt er, eens de passie 
geactiveerd, de uitknop niet meer werkt? Is er een 
terugweg?

Wie bepaalt wat ‘de norm’ is? Mogen mensen ook 
‘anders’ zijn of stigmatiseren we snel?

Is het onderscheid tussen reguliere en 
Outsiderkunstenaars wel zo groot?

Welke kunstenaars vinden we aan de andere kant 
van die grens?

Met werk van Nobuyoshi Araki, Marijs Boulogne, 
Laure Forêt, Maaike Leyn, Charlotte Lybeer, Frieke 
Janssens, Katrien Hofman, Edith Ronse, Sybren 
Janssens, Lieze De Middeleir, Magriet Van Breevoort, 
Noortje De Brouwer, Elke Desutter, Krankland, 
Monica Laroche.

Naast een expo zijn er ook voorstellingen, 
performances, concerten en lezingen. Ook voor 
kinderen vanaf 10 jaar en gratis t.e.m. 21 jaar.

MUSEASINTNIKLAAS.BE

INFO EN TICKETS





12-10 STEM
ZWIJGERSHOEK 14

Onlangs verwierven 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. 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!

26-10 STEM
ZWIJGERSHOEK 14

In deze lezing leer je navigeren met kaart en kompas.
Je leert welke kaarten de beste wandelkaarten zijn en hoe 
je een kompas kiest.  Je leert hoe je een kaart leest (schaal, 
noordpijl, legende), welke coördinaten er bestaan en hoe je 
het reliëf kan zien. Hoe je een kaart oriënteert, hoe je 
navigeert en hoe je koers kan lopen. We hebben het ook 
over digitale kaarten en waarom een autonavigatiesysteem 
totaal onbruikbaar is op terrein. En waarom een goede 
wandel app op je gsm en een papieren kaart perfect 
samengaan. Met deze degelijke basisopleiding kan je op 
weg om de praktijk op het terrein zelf te leren navigeren.

MUSEASINTNIKLAAS.BE

INFO EN TICKETS





VAN 30-10
TOT 19-12

MERCATOR
MUSEUM

ZAMANSTRAAT 49D

Oude kaarten zijn de beste visuele manier om 
geschiedkundige situaties en veranderingen te 
illustreren.

Van de geografie van de Romeinse heirbanen op de 
zogenaamde Peutingerkaart, die in het begin van de 
17de eeuw meermaals herdrukt werd in de drukkerij 
van Christoffel Plantijn, tot de kaart van Cock over de 
eenmaking van de Nederlanden in 1549. Van de 
naïeve kaarten uit het twaalfde-eeuwse Liber Floridus 
tot de oudste gastronomische kaart van België, 
gepubliceerd in 1899 in het Franse tijdschrift l'Art 
Culinaire, of een Duitse 'sabotagekaart' uit 1943 over 
de acties van het verzet in België.Telkens wordt de 
historische context geschetst en vervolgens geduid 
hoe je die aan de hand van de kaart kunt 'lezen'. 

De expo is een nevenproject van het gelijknamige 
boek dat op 26-10 verschijnt bij Uitgeverij Lannoo.

MUSEASINTNIKLAAS.BE

INFO EN TICKETS
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