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Zijde gij ook van Sinnekloas 

De tentoonstelling ‘Zijde gij ook van Sinnekloas’ biedt een intrigerende en 

veelzijdige kijk op de groei van Sint-Niklaas en de mensen die er vroeger geleefd 

hebben en vandaag nog steeds leven. Tientallen foto’s, documenten en voorwer-

pen uit de collecties van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 

Waas, de stedelijke musea en het stadsarchief vormen het fundament van het 

historisch overzicht. 

Reis door de stadsontwikkeling

De expo gaat al meteen van start met een curiosum: de teruggevonden en zorg-

vuldig gerestaureerde pomp van de 18de-eeuwse vismijn, die ooit een plaats 

had op de Grote Markt, krijgt een ereplaats op het binnenplein. 

Bij het betreden van de tentoonstellingszaal maakt de bezoeker kennis met een 

boeiende computeranimatie die het ontstaan en de groei van de stad illustreert. 

Dit alles aan de hand van beelden van oude kaarten, gravures en foto’s. Als sluit-

stuk vindt u een verkenning van het toekomstbeeld van de stad.

Het straatbeeld sinds de 19de eeuw krijgt verdere uitwerking in een monumen-

tale fotowand. Speciaal voor deze expo wordt gedigitaliseerd beeldmateriaal uit 

diverse tijdvakken uitvergroot en vergeleken met foto’s van het huidig uitzicht 

van de stad. Plannen van (vaak niet uitgevoerde) infrastructuurwerken voegen 

aan de beleving een ‘Wat als-gevoel’ toe. Een projectie van een bijgewerkte 

versie van Nostalgeo, zeg maar ‘Google Streetview of the Past’, brengt de straten 

van weleer tot leven. 

Prins Leopoldplein, 19682



3

De mensen van Sint-Niklaas

Het tweede deel van de expo dompelt u onder in het leven van vroeger en 

vandaag in de stad. Al wie woont, werkt, naar school gaat, komt winkelen, zich 

komt ontspannen, zich laat verzorgen en zingeving zoekt in Sint-Niklaas zal zich 

aangesproken voelen. De thema’s ‘wonen’, ‘werken’, ‘leren’, ‘zorgen’, ‘ontspanning’ 

en ‘zingeving – religie’ worden stuk voor stuk uitgewerkt met ilmopnames van 

zes bekende Sint-Niklazenaars, fotonovelles van 24 inwoners en vele andere 

foto’s, originele documenten en voorwerpen. Per thema is een decor gebouwd 

waarin de bezoeker zelf een actieve rol kan opnemen.

Binnengluren in Sint-Niklase woonkamers, de biecht afnemen van een medebe-

zoeker, uw plaats aan tafel innemen in een historisch schutterslokaal, ontdekken 

hoe een ziekenkamer er uitzag in de vorige eeuw, zelf een rondbreimachine 

laten draaien en het Sint-Niklase dialect leren spreken na een stoomcursus van 

10 minuten: het kan allemaal. 

Afscheid nemen doet de bezoeker in stijl in de historische cinemazaal. Het 

stadsarchief digitaliseerde en monteerde onuitgegeven en nooit eerder vertoond 

ilmmateriaal van de stad tot een boeiende compilatie. 

Heeft u alle elementen van deze expo doorlopen? Dan zijde gij ook van Sinnekloas.

Praktisch

Museumsite Zwijgershoek

Zaterdag 26 augustus tot zondag  

19 november 2017

De tentoonstelling is open van dins-

dag tot en met zaterdag van 14 tot 17 

uur, op zondag van 11 tot 17 uur. Voor 

groepen en scholen ook na afspraak.

Gratis

Langhalsbeekstraat, begin 20ste eeuw
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80 topstukken, 1217-2017

Een verrassend parcours langsheen bijzondere, zelden ge-

toonde en veelal originele kunstvoorwerpen in de statige, 

neogotische trouwzaal van het meest prestigieuze gebouw 

van de stad. Dat is wat de expo ’80 topstukken, 1217-2017’ 

u te bieden heeft.

Acht eeuwen

De tentoonstelling omvat acht eeuwen stadsgeschiedenis 

aan de hand van een uitgelezen selectie van handschriften, 

kaarten, gravures, schilderijen, tekeningen, objecten, druk-

werken, foto’s en ilms. De opbouw is grotendeels chrono-

logisch en begint met een aantal voor onze stad cruciale, 

eeuwenoude documenten, zoals de Keure van Waes en het 

marktoctrooi van keizer Maximiliaan.

Heel wat stukken werden gekozen vanwege hun esthe-

tische waarde, zoals de prachtige iguratieve kaarten, de 

stadszichten en de unieke glasplaten van de plaatsing van 

het Mariabeeld op de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Eén van 

de absolute blikvangers is het zilveren borstbeeld van de 

heilige Nicolaas uit het museum van de Sint-Nicolaaskerk. 

Van recentere datum, maar eveneens artistieke parels zijn 

de schilderijen van Jozef Horenbant en Sander Wynants, 

die het volksleven in het begin van de twintigste eeuw 

evoceren.

De twee wereldoorlogen trokken littekens, ook door onze 

stad. De luisterfragmenten uit de briefwisseling van Hilaire 

Verschelden (WO I) en het fotoarchief van politiecommissa-

ris Adolphe Cryns (WO II) laten niemand onberoerd.

Quasi alle stukken komen uit de collecties van de stad en 

van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 

Waas. Ook externe bruikleengevers werken mee.

Stadhuis als decor

Een bezoek aan deze expo begint in de hal van het stad-

huis, bij het imposante beeld van de befaamde cartograaf 

Gerard Mercator. Ook de zijvleugels van het stadhuis en de 

historische zalen, zoals het buitengewone burgemeesters-

kabinet, worden in het parcours betrokken.

De meeste voorwerpen zijn opgesteld in de trouwzaal. De 

vormgeving is tegelijk compact en transparant, waardoor 

de neogotische grandeur van deze zaal volledig tot zijn 

recht komt.

Extra’s

’80 topstukken’ eindigt met een blik op de toekomst van 

Sint-Niklaas. Een gespecialiseerd architectenbureau brengt 

de stadsvernieuwingsprojecten voor de komende decennia 

op een fraaie manier in beeld op de plattegrond van onze 

stad. Ereburger en internationaal vermaard bloemenkun-

stenaar Daniël Ost zorgt voor een creatieve, groene toets in 

de trouwzaal.

Alle topstukken zijn duidelijk genummerd. U bezoekt de 

tentoonstelling vrij en bepaalt zelf uw parcours aan de 

hand van een goed gedocumenteerde en gratis wandelgids.

Schilderij van het Walburgkasteel van J. du Caju, 18de eeuw4
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Praktisch

Stadhuis van Sint-Niklaas 

Zaterdag 7 oktober tot zondag 5 

november 2017 

De tentoonstelling is elke dag open 

(7/7) van 10 tot 18 uur. 

Gratis

Kabinet burgemeester, 1878

Glasplaat, 1896 5
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Groepsbezoeken

Een geleid bezoek aan de stad, 

inclusief één van beide ten-

toonstellingen

Maak een afspraak via: 

Team toerisme 

Tel. 03 778 35 07 

toerisme@sint-niklaas.be

Tarief

Gidsbeurt voor groepen: 60 EUR 

(max. 2 uur)

Per begonnen extra uur: 30 EUR

Gidsbeurten voor scholen: 30 EUR

Naar aanleiding van 800 jaar Sint-

Niklaas, kan u ook kiezen uit vier spe-

ciaal ontwikkelde themawandelingen: 

• Handel en herbergen 

• Oude gevels, propere verhalen

• Van Johanna tot Jacqueline

• Sint-Niklaas, een acht eeuwen 

durend verhaal

Enkel te boeken in 2017!

Alleen één of beide tentoon-

stellingen met gids bezoeken

Maak een afspraak via: 

SteM Zwijgershoek 

Tel. 03 778 34 56

stedelijke.musea@sint-niklaas.be

Tarief

Gidsbeurt voor groepen en 

instellingen: 60 EUR (max. 2 uur)

Per begonnen extra uur: 30 EUR

Nocturne (na 17 uur): 60 EUR 

+ 2 uur personeelskosten 

(variabel, info op aanvraag)

Gidsbeurten voor scholen: 30 EUR

Per begonnen extra uur: 15 EUR

In de rand van 
de tentoon-
stellingen

Dialectlessen

Op donderdag 7 en 28 september en 

op zaterdag 9 en 23 september en 

14 oktober, telkens om 14, 15 en 16 

uur, kan u dialectlessen Sinnekloases 

volgen. De lesgevers zijn Trees Heir-

baut en Helga Collyn (5 EUR/persoon, 

kansenpas 2,5 EUR), telkens voor max. 

25 personen.

Muziekvoorstellingen

David en Walter Cantens brengen in 

het Museumtheater op vrijdag 15 en 

22 september om 20 uur, op zaterdag 

16 en 23 september om 20 uur en op 

zondag 17 september om 15 uur de 

muziekvoorstelling ‘Zidde gij ook van 

Sinnekloas’. 

Tickets: 14, 13 of 11 EUR.

www.ccsint-niklaas.be

Alle info over deze activiteiten vindt u 

op www.800jaarsintniklaas.be.

Stenen der Tijd

In oktober 2017, de maand waarin beide tentoonstellingen lopen, kan u op 

het Stationsplein een virtuele wandeling maken doorheen de geschiedenis 

van Sint-Niklaas. Een serie van interactieve installaties zorgt voor een unieke 

totaalbeleving van onze stad.

C U L T U U R C A F É

Zilveren borstbeeld Heilige Nikolaas, 1661
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Stadhuis t/m 

www.800jaarsint-niklaas.be

05
nov

07
oktGratis toegang
Elke dag open: 10 - 18 uur

topstukken

1217-2017 

80
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Zijde gij ook van

Sinnekloas 

           SteM

www.800jaarsint-niklaas.be

Museumsite
Zwijgershoek 

Gratis toegang
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