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STADSARCHIEF

WWW.SINT-NIKLAAS.BE

Kopie van het origineel charter waarin de grenzen van de 
Sint-Nicolaasparochie vastgelegd zijn, 1236, stadsarchief 
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HET GEHEUGEN 
VAN DE STAD

Het archief vormt een onmisbare 
schakel in elke organisatie. Dat 
geldt ook voor een stadsbestuur. 
Documenten worden bewaard om 
het handelen van de stedelijke 
administratie te verantwoorden en 
om informatie te verstrekken aan 
de burger.
Het archief heeft ook een algemeen 
cultuurhistorisch belang. Het speelt 
een belangrijke rol bij de studie van 
het verleden en vormt de basis van 
de stedelijke identiteit.

WAT VIND JE BIJ ONS?
Het stadsarchief bewaart de archieven 
van Sint-Niklaas en de deelgemeenten 
Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. 
Het omvat zowel oud, modern als 
hedendaags archief. Het bezit ook 
delen van het kerkarchief van de 
Sint-Nicolaasparochie, een uitgebreid 
fotoarchief en een audiovisuele 
collectie.   Het archief biedt ook plaats aan 
schenkingen uit privéverzamelingen. 
Een handbibliotheek over lokale 
geschiedenis staat ter beschikking van 
de bezoeker.

WAT DOEN WE?
Het stadsarchief zorgt voor de 
goede bewaring, de verwerking, het 
beheer en de inventarisering van 
de stedelijke archieven. Het verricht 
talrijke opzoekingen voor de eigen 
stadsdiensten, andere overheden of 
particulieren. Het archief ontplooit tal 
van activiteiten om een breder publiek 
te bereiken door de organisatie van 
tentoonstellingen, de medewerking aan 
educatieve projecten en de publicatie 
van bronnenstudies, brochures en 
artikels.

WAT KAN JIJ DOEN?
Onze studiezaal is elke woensdag 
en donderdag van 13.30 tot 17 uur 
vrij en gratis toegankelijk. Wens je 
documenten op andere tijdstippen te 
raadplegen, dan maak je een afspraak 
met de stadsarchivaris.
Het stadsarchief biedt ook naast de 
studiezaalwerking een kwalitatieve 
dienstverlening aan. Van maandag 
tot vrijdag kan je steeds terecht voor 
informatie over onze diensten en 
werking.
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Ken je onze publicaties? Wens je een uitnodiging voor 
onze activiteiten? Laat het ons weten via archief@
sint-niklaas.be of volg ons op Facebook: www.
facebook.com/stadsarchiefsintniklaas.
De website van het stadsbestuur houdt je op de 
hoogte van publieksgerichte initiatieven. Bekijk de 
pagina van het stadsarchief om de inventarissen te 
raadplegen: www.sint-niklaas.be.

Wie wil snuisteren in historische 
beeldcollecties over Sint-Niklaas, vindt 
zijn gading op de stedelijke beeldbank 
(sint-niklaas.debeeldbank.be).
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Werk je met je klas rond een bepaald thema?
Plan je een project over een actueel onderwerp?
Zoek je een link met het verleden of wil je herinneringseducatie een plaats geven?
Of wil je je aardrijkskunde- of geschiedenisles gewoon eens anders aanpakken?

We bieden jullie graag rondleidingen of workshops op maat aan!
Neem tijdig contact op met het stadsarchief en we verkennen samen de mogelijkheden.

Be nice to 
archivists
They can erase 
you from history

“
BEZOEK OP MAAT  ”

CONTACT
Hendrik Heymanplein 3 - 9100 Sint-Niklaas
derde verdieping van de Bib

03 778 33 80
archief@sint-niklaas.be
www. sint-niklaas.be
www.facebook.com/stadsarchiefsintniklaas

Algemene dienstverlening: maandag tot vrijdag, 
8.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vrije raadpleging: woensdag en donderdag, 13.30 - 17 uur
Afspraak mogelijk
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