VERSLAG OVER DE WERKING VAN DE KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE
KRING VAN HET LAND VAN WAAS TIJDENS HET JAAR 2010
1.

Publicaties

1.1. Nieuwsbrief van de K.O.K.W.
Verscheen in januari, april, september en november.
De nieuwsbrief informeert de leden over de werkzaamheden en activiteiten van de Kring,
aanwinsten van de bibliotheek en het documentatiecentrum, aankondigingen van
tentoonstellingen en erfgoedactiviteiten, interessante publicaties en lezingen, activiteiten van
het SteM, enz.
De vormelijke en inhoudelijke vernieuwing van de nieuwsbrief, doorgevoerd in 2009, werd
verder verfijnd . Eind 2010 ontvingen zo’n 220 leden de nieuwsbrief in elektronische vorm.
124 leden bleven de nieuwsbrief ontvangen in gedrukte vorm. Alle nieuwsbrieven blijven
raadpleegbaar via de website.
1.2. Annalen van de K.O.K.W., deel 113 (2010), 389 p.
Eindredactie: Alain Debbaut.
Redactieraad: Alain Debbaut, Nico De Wert, Nico Van Campenhout en Alfred Van der
Gucht.

De auteurs van de Annalen (deel 113) met hoofdredacteur Alain Debbaut en voorzitter Chris De Beer
(foto Herbert Smitz).
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De voorstelling van de Annalen vond plaats op 7 november 2010 in de Piet Elshoutzaal in het
SteM. Na de verwelkoming door voorzitter Chris De Beer, hield Ilke Werbrouck een
gelegenheidstoespraak over de evolutie van het Durmelandschap in de 20ste eeuw. Alain
Debbaut stelde daarna de inhoud van de Annalen voor. Lieven Dehandschutter, Vlaams
volksvertegenwoordiger en schepen van de stad Sint-Niklaas, verzorgde de slotrede. Meer dan
100 personen woonden de voorstelling van deel 113 van de Annalen bij.
1.3. Webstek van de K.O.K.W.: www.kokw.be
De webstek www.kokw.be ging online in de maand december 2009. In de loop van 2010
groeide de website reeds uit tot een onmisbaar communicatiemiddel met de leden en andere
geïnteresseerden in het Wase verleden. Maandelijks kan de website rekenen op een 200-tal
bezoekers.
Overzicht bezoeken aan website www.kokw.be in 2010
Maand
jan. 2010
febr. 2010
mrt. 2010
april 2010
mei 2010
juni 2010
juli 2010
aug. 2010
sept. 2010
okt. 2010
nov. 2010
dec. 2010
Totaal

Unieke
bezoekers
106
158
166
223
205
157
229
224
132
156
217
142
2.115

Aantal
bezoeken
133
181
195
264
255
209
294
263
169
221
287
188
2.659

Pagina’s

Hits

Bytes

688
953
684
779
610
590
701
789
516
795
1,132
568
8.805

5.521
7.568
5.541
7.273
5.776
4.922
5.535
6.239
5.547
7.751
11.145
5.649
78.467

130.86 MB
194.46 MB
132.21 MB
171.21 MB
138.88 MB
152.13 MB
153.39 MB
196.63 MB
290.82 MB
351.93 MB
1.10 GB
376.85 MB
3.33 GB

Dankzij de inzet en deskundigheid van webmaster Herbert Smitz wordt de website steeds upto-date gehouden (nieuwsberichten, aankondiging activiteiten, enz.). Een groot aantal
inventarissen is reeds raadpleegbaar via de website. Van de meeste activiteiten van de Kring
is een fotoverslag terug te vinden op de webstek. Tijdelijke aparte webpagina’s werden
voorzien voor het feestjaar ‘150 jaar K.O.K.W.’ in 2011 en het Mercatorjaar in 2012.
2.

Algemene Vergadering op zondag 30 mei 2010

De Algemene Vergadering vond plaats op zondag 30 mei 2010 in OC De Verre te
Verrebroek. In 2010 werd de 300ste overlijdensdatum herdacht van Philip Verheyen, beroemd
Waas ontleedkundige. Net zoals bij de vroegere herdenkingen was de K.O.K.W. ook nu weer
nauw betrokken bij de herdenkingsvieringen rond de figuur van Philip Verheyen (zie punt 6).
Het bestuur ging in op de vraag van de Werkgroep Verheyen 2010 om de Algemene
Vergadering in Verrebroek te organiseren.
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2.1. Verkiezing nieuwe bestuursleden
De Algemene Vergadering diende zich uit te spreken over de toetreding van 2 kandidaatbestuursleden tot de Raad van Bestuur, m.n. Ronny De Mulder en Herbert Smitz. De
voorzitter stelde de kandidaten voor aan de Algemene Vergadering. Ronny De Mulder en
Herbert Smitz werden met eenparige stemmen verkozen tot nieuwe bestuursleden.
2.2. Jaarrekening en begroting
Penningmeester Frans de Bondt gaf een gedetailleerd verslag bij de jaarrekening 2009 en de
begroting 2010. De aanwezigen beschikten over een overzichtelijke samenvatting hiervan. De
rekening 2009 eindigde met een batig saldo van 4.727,42 EUR. Twee commissarissen, Hektor
Colpaert en Jean Janssens de Varebeke, deden nazicht van de jaarrekening. De jaarrekening
2009 en de begroting 2010 werden vervolgens goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
2.3. Verslag werking in 2009
Voorzitter Chris de Beer gaf toelichting bij de werking van de K.O.K.W. gedurende het
afgelopen jaar. Er waren geen extra vragen, opmerkingen of ideeën vanuit de vergadering.
Na de Algemene Vergadering werden de aanwezigen uitgenodigd voor een huldemoment aan
het Verheyenmonument en de onthulling van een lindeboom door schepen Peter Deckers aan
de kerk van Verrebroek. Nadien konden zij een bezoek brengen aan de tentoonstelling rond
Philip Verheyen in OC De Verre en er genieten van een receptie, aangeboden door het
gemeentebestuur van Beveren.
3.

Bestuursvergaderingen

De Raad van Bestuur vergaderde twaalfmaal in 2010. De verslagen werden gemaakt door
secretaris Kristof Van Remoortere.
Ronny De Mulder en Herbert Smitz werden op de bestuursvergadering van 6 maart 2010
verwelkomd als nieuw bestuursleden. Hun toetreding tot het bestuur werd officieel ter
stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 30 mei te Verrebroek.
In december nam het bestuur met droefheid kennis van het overlijden van Herman
Christiaens, die op 9 december 2010 overleed in Sint-Pauwels op 57-jarige leeftijd. Dr.
Herman Christiaens was jarenlang een enthousiast bestuurslid van de K.O.K.W. In de
werkgroep ‘Bibliotheek en Archief’ was hij een gewaardeerde medewerker. Vooral
genealogie was zijn specialiteit, zodat veel bezoekers op hem beroep deden.
Op de bestuursvergaderingen kwamen vooral de volgende onderwerpen aan bod: de
restauratie van het Huis Janssens, het Verheyenjaar, de voorbereidingen voor de viering van
150 jaar K.O.K.W. in 2011 en het Mercatorjaar in 2012 (zie verder).
De werkgroep ‘Informatisering en Digitalisering’ vergaderde meermaals onder leiding van
ondervoorzitter Ludo Hemelaer. Onder impuls van deze werkgroep kwam de digitale
ontsluiting van de inventarissen en collecties van de Kring in een stroomversnelling. Het
afgelopen jaar werd intensief gewerkt aan de ontsluiting, inventarisering en informatisering
van de volgende collecties:
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1) Er werd gestart met het intypen van de steekkaartenfiches van de bibliotheek. Eind 2010
was de auteurscatalogus reeds ingebracht in Excel tot de letter G (met dank aan Filip
Vermeersch en Leo ’t Kint).
2) Een groot aantal beschikbare inventarissen werd door webmaster Herbert Smitz
toegankelijk gemaakt via de webstek van de K.O.K.W., o.a. de kaartenverzameling, de
collectie porseleinkaarten, de collectie affiches, kaarten van Jacob Van Deventer.
3) De collectie doodsbrieven en rouwprentjes, die opnieuw sterk aangroeide, werd
stelselmatig alfabetisch geklasseerd (met dank aan Walter Van den Bergh).
4) De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde-Land van Waas finaliseerde het inscannen van
de collectie bidprentjes van de K.O.K.W. en startte daarna met het digitaliseren van de
collectie rouwbrieven (met dank aan Luc De Backer).
5) Voor de bewaring van de filmrollen van Nobels-Peelman werd een overeenkomst
afgesloten met het Koninklijk Filmarchief van Brussel. Het Filmarchief zal ook zorgen
voor de digitalisering van de filmrollen.
4.

Dokter Jan Van Raemdonckfonds

In 2009 namen de voorzitter en ondervoorzitter het initiatief tot de oprichting van het dokter
Jan Van Raemdonckfonds, genoemd naar de eerste conservator van de K.O.K.W. Zij deden
een rondgang bij de Wase burgemeesters om hen te overtuigen om bij te dragen in dit fonds.
Het fonds is bestemd om archivalia, oude waardevolle boeken, documenten of kaarten met
betrekking tot het Waasland aan te kopen. Het kan immers van belang zijn om snel te
reageren op wat er zich aandient.
Bijna alle Wase gemeenten (uitgezonderd Kruibeke, Moerbeke en Zwijndrecht) deden in
2010 een financiële inbreng van 1 eurocent per inwoner in het dokter Jan Van
Raemdonckfonds. Daarnaast werd het fonds gespijsd met een schenking van Albert Geerinck
van 2.500 EUR en met een eigen inbreng van de K.O.K.W. van 3.000 EUR. Op deze manier
werd 7.798,97 EUR verzameld in het fonds.
De Kring ging – met de middelen uit dit fonds – reeds over tot de aankoop van:
- Kaartenboek van Louis Capitaine (1795).
- Diverse boeken en documenten uit de collectie van Gilbert De Wilde.
- 16de-eeuws kaartje (houtsnede) van Vlaanderen van de hand van Sebastian Munster.
- Staande klok uit 1743, gemaakt door Sint-Niklazenaar Pieter Heynderickx.
De K.O.K.W. dankt de Wase gemeentebesturen voor hun engagement en hoopt ook de
volgende jaren te kunnen rekenen op hun financiële steun.
5.

Restauratie Huis Janssens

In 2010 stonden verscheidene vergaderingen over de buiten- en binnenrestauratie van het
Huis Janssens op het programma.
In het kader van de restauratie van het Huis Janssens onderzocht het stadsbestuur de
mogelijkheid om de functionele indeling van het Huis Janssens te wijzigen. Het gebouw zou
zijn hoofdfunctie als zetel van de Kring behouden. De museale functie van het Huis zou
echter beperkt worden tot het gelijkvloers en de eerste verdieping. Er werd voorgesteld om
een conciërgewoning in te richten op de tweede verdieping en de zolder van het Huis
Janssens. De ruimte waar zich momenteel de conciërgewoning bevindt, zou ingericht worden
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in functie van de museale functie van het gebouw: sanitair, onthaal, horecafunctie. Het
K.O.K.W.-bestuur kon zich allerminst vinden in deze plannen en stelde een reactie op met de
nodige argumenten om het gebruik van het volledige Huis Janssens – zoals aangetoond in het
behoeftenplan – door de Kring te rechtvaardigen.
Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een compromis. De gelijkvloerse en eerste verdieping
zullen een museale functie behouden en deels publiek toegankelijk zijn. Voor de K.O.K.W.
zal de nodige depot- en werkruimte worden voorzien op de tweede verdieping en de zolder.
De conciërgewoning blijft bewaard in haar huidige vorm.
Volgens de offerte van de architect wordt de kostprijs van de buitenrestauratie geraamd op
1 miljoen euro, waarvan 80 procent wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. De
buitenrestauratie zal ten vroegste starten in 2013. Daarna pas kan de restauratie van het
interieur beginnen.
6.

Herdenking 300ste sterfdag van Philip Verheyen in Verrebroek

Van bij haar ontstaan heeft de K.O.K.W. zich tot doel gesteld de historische en
oudheidkundige studiën aan te moedigen door kampstrijden en andere middelen. In die geest
plaatste dokter Jan Van Raemdonck vrijwel onmiddellijk een belangrijke figuur uit het Wase
verleden in de schijnwerpers, m.n. de medicus Philip Verheyen. Onder impuls van Van
Raemdonck huldigde de Kring op 24 augustus 1862 een borstbeeld van Philip Verheyen in te
Verrebroek. Op het einde van datzelfde jaar werd de eerste buitengewone uitgave van de
K.O.K.W. uitgebracht met daarin een levensbeschrijving van Verheyen. Ook bij de volgende
plechtige jubelvieringen in 1910 en 1948 konden de Verrebroekenaren een beroep doen op de
K.O.K.W.
In 2010 werd de 300ste verjaardag van de sterfdag van Philip Verheyen herdacht. In
Verrebroek werd opnieuw het initiatief genomen om één van haar beroemdste inwoners te
eren en ook nu weer was de Kring vertegenwoordigd in de organiserende Werkgroep
Verheyen 2010, met voorzitter Chris De Beer en archivaris Koen Verstraeten. De K.O.K.W.
verleende o.a. zijn medewerking aan het opzetten van de tentoonstelling rond Philip
Verheyen, die te bewonderen was in OC De Verre te Verrebroek tijdens het feestweekend van
28, 29 en 30 mei en het daaropvolgende weekend.
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Het borstbeeld van Philip Verheyen te Verrebroek (foto Gustaaf Moerman).

Op vrijdag 28 mei om 19.30 u. werd hulde gebracht worden aan het borstbeeld. Daarna
volgden de academische zitting en de opening van de Verheyententoonstelling. Op zaterdag
29 mei stond een feestbanket op het programma. Op zondagvoormiddag 30 mei vond de
Algemene Vergadering van de K.O.K.W. plaats in Verrebroek (zie punt 2) en werd een
plaquette onthuld en een lindeboom geplant aan de kerk van Verrebroek. De tentoonstelling
werd bezocht door 617 bezoekers.
7.

Viering 150 jaar K.O.K.W. in 2011

Op 16 mei 2011 bestaat de Kring 150 jaar. De viering van het 150-jarig bestaan zal niet
onopgemerkt voorbijgaan. De voorbereidingen voor het feestjaar werden in 2008 reeds
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aangevat. In 2010 werkte het bestuur intensief verder aan de praktische uitwerking van het
feestprogramma. Voor de realisatie bekwam de Kring een financiële tegemoetkoming van de
Erfgoedcel Waasland, de Cultuurraad van de stad Sint-Niklaas en het provinciebestuur OostVlaanderen. Tegen het einde van het jaar lag het feestprogramma volledig vast:
-

-

-

-

Zaterdag 29/01/2011: algemene jaarvergadering Oost-Vlaams Verbond van Kringen voor
Geschiedenis in Huis Janssens en uitreiking De Potter-Broeckaertprijs door gedeputeerde
Jozef Dauwe.
Zondag 20/02/2011: opendeurdag in het Huis Janssens en het Mercatormuseum, waarbij
de etsen van Guy Van Assche van het Huis Janssens worden voorgesteld en een minitentoonstelling over de werking van de Kring wordt opgezet. Onthulling gedenkplaat 150
jaar K.O.K.W. bij lindeboom in het museumpark en museumcafé i.s.m. biervereniging
‘Tussen Pot en Pint’.
Dinsdag 22/02/2011: eerste Mercatorlezing: ‘Genade Genade’ door Gert Gielis over de
inquisitie in onze streken in de 16e eeuw.
Donderdag 17/03/2011: voorstelling buitengewone uitgave over Prosper Thuysbaert te
Lokeren.
Zaterdag 30/04/2011: onthulling gedenkplaat 150 jaar K.O.K.W. en planten van
lindeboom in de binnentuin van het stadsarchief te Lokeren.
Zondag 22/05/2011: academische zitting op het stadhuis van Sint-Niklaas (sprekers:
voorzitter Chris De Beer, Prof. dr. Johan Verberckmoes, minister Joke Schauvliege,
schepen Lieve Van Daele), opening mini-tentoonstelling in de hal van het stadhuis (tot
11/07) en aansluitend feestmaal in kasteel Walburg.
Donderdag 01/09/2011: opening tentoonstelling ‘Het Land van Waas in oude kaarten’ in
het SteM (tot 6/11) en voorstelling catalogus.
Zondag 23/10/2011: kerkhofwandeling met hulde aan dokter Jan van Raemdonck en
andere notabelen uit de lokale geschiedenis.
Zaterdag 26/11/2011: voorstelling Annalen, deel 114 (met o.a. een artikel over 150 jaar
K.O.K.W.) en symposium van de Erfgoedcel i.v.m. ‘Wase Identiteit’ op het stadhuis van
Sint-Niklaas.

Rond Nieuwjaar werden de belangrijkste data van de activiteiten tijdens het feestjaar reeds
meegedeeld aan de leden door de verspreiding van een extra nieuwsbrief.
8.

Mercatorjaar in 2012

Op 5 maart 2012 is het precies 500 jaar geleden dat de beroemde cartograaf Gerard Mercator
in Rupelmonde werd geboren. In Sint-Niklaas, Kruibeke en het Waasland worden in het
feestjaar 2012 allerlei activiteiten georganiseerd. In het kader van de voorbereidingen van het
Mercatorjaar vond in 2010 overleg plaats op drie verschillende niveaus. De Kring is gezien
haar rijke Mercatorcollectie een bevoorrechte partner op elk van deze overlegniveaus.
1) Mercator 2012 vzw
Eind 2009 verklaarden de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Sint-Niklaas, de gemeente
Kruibeke, de vzw K.O.K.W. en de vzw Schelderijk Mercatoria zich principieel akkoord met
de oprichting van de vzw Mercator 2012. Via dit samenwerkingsverband engageren de
partners zich om activiteiten te organiseren in het kader van het Mercatorjaar 2012. Op de
vergadering van 6 maart 2010 keurde het bestuur de ontwerpstatuten goed voor de oprichting
van de vzw Mercator 2012 en werden de vertegenwoordigers namens de K.O.K.W. aangeduid
voor de Algemene Vergadering (Chris De Beer, Eddy Maes, Ludo Hemelaer en Kristof Van
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Remoortere) en de Raad van Bestuur (Chris De Beer, Ludo Hemelaer en Eddy Maes). De
Kring is niet vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de vzw.
Op 6 mei vond de officiële ondertekening van de oprichtingsakte plaats in Rupelmonde.
Provinciegouverneur André Denys nam het voorzitterschap van de vzw Mercator 2012 op
zich (wegens ziekte van de gouverneur werd het voorzitterschap later op het jaar
waargenomen door gedeputeerde Jozef Dauwe). Het Havenbedrijf Antwerpen, Interwaas,
Maatschappij Linkerscheldeoever en Toerisme Waasland traden eveneens toe tot de vzw
Mercator 2012.

Officiële ondertekening van de oprichtingsakte van de vzw Mercator 2012 te Rupelmonde, in
aanwezigheid van gouverneur André Denys, burgemeesters Freddy Willockx en Antoine Denert (foto
Herbert Smitz).

2) Stedelijke musea
Tijdens het Mercatorjaar zal in het SteM de tentoonstelling ‘Mercator Digitaal’ worden
georganiseerd over het cartografisch werk van Mercator, gegoten in een digitale context.
Naast de topstukken van Mercator (aard- en hemelglobe en atlassen) zal ook gewerkt worden
met dezelfde objecten in digitale vorm. In het kader van de tentoonstelling zorgde de
Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent o.l.v. Prof. dr. Philippe De Maeyer voor de
digitalisering van enkele atlassen en de globes. Eddy Maes vertegenwoordigt de belangen van
de K.O.K.W. in de werkgroep rond de uitbouw van deze tentoonstelling.
3) Erfgoedcel Waasland
Vanuit de Erfgoedcel Waasland, in samenwerking met de Universiteit Gent, werden de
voorbereidingen aangevat voor de organisatie van een internationaal congres rond historische
cartografie en Mercator. Het internationaal congres zal plaatsvinden van 25 t.e.m. 28 april
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2012 in het SteM. Er zal ook een studiedag worden georganiseerd voor Nederlandstalig
publiek, waarop specifieke regionale onderwerpen aan bod kunnen komen. Bestuurslid
Herbert Smitz participeert namens de Kring in de werkgroep rond het colloquium.
Tegen eind 2010 kwam er meer coördinatie tussen de diverse activiteiten tijdens het
Mercatorjaar door de aanstelling van Carolien Van Loon als projectmedewerkster van de vzw
Mercator 2012. Zij is verantwoordelijk voor de sturing van de projectgroepen in Sint-Niklaas
en Kruibeke.
9.

Medewerking aan tentoonstellingen en andere initiatieven

N.a.v. de Erfgoeddag op 25 april 2010 verleende de K.O.K.W. haar medewerking aan de
Heemkundige Kring Braem voor de tentoonstelling ‘De Durme, een confrontatie in beelden’,
met foto’s en kaartenmateriaal over de Durme vroeger en nu. De officiële opening van deze
tentoonstelling vond plaats op vrijdag 23 april om 20 u. in Huis De Fortune te Elversele.
Ludo Hemelaer verzorgde op zondagnamiddag 13 juni een rondleiding rond en in het Fort van
Steendorp. De opkomst van de leden was beperkt, mede als gevolg van het tijdstip (federale
verkiezingen).
Op zondagvoormiddag 20 juni was de K.O.K.W. aanwezig met een standje op de
boekenmarkt op het Hendrik Heymanplein t.h.v. de stadsbibliotheek. Op zaterdagnamiddag
12 juni werd een voorverkoop georganiseerd in de leeszaal van de Kring, zodat de leden als
eersten konden kijken of er voor hen interessante en bruikbare publicaties te koop waren.
Daarnaast verleende de K.O.K.W. zijn medewerking aan de volgende projecten:
-

De K.O.K.W. verleende de BBC toelating om te filmen in het Mercatormuseum voor een
documentaire in de reeks 'Mapping the world'. De opnames vonden plaats op 2 februari
2010 onder leiding van Prof. Jerry Brotton van de University of London, professor of
Renaissance Studies. De belangstelling ging uit naar de topstukken uit de
Mercatorcollectie: de aardglobe, de wereldkaart “ad usum navigantium” (d.w.z. te
gebruiken door zeevaarders), de titelbladzijde van de atlassen en het kaartje van de
Noordpool. Prof. Jerry was onder de indruk van onze collecties en “the wonderful
museum”. De uitzendingen liepen tussen april en juni 2010 op BBC2. De K.O.K.W.
ontving een DVD met daarop de volledige reeks.

-

Nog op 2 februari kwam ook de RTBF filmen in het Mercatormuseum voor hun
uitzending Au Quotidien van diezelfde avond over Mercator. De collectie, het
Mercatormuseum en de stad Sint Niklaas kwamen diezelfde avond aan bod op de
Franstalige televisiezender RTBF.

-

Op 7 mei organiseerde het Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed vzw,
in samenwerking met de Erfgoedcel Waasland en de K.O.K.W., de studiedag ‘Industrieel
erfgoed in het Waasland’. Bestuurslid Herbert Smitz verzorgde een lezing over de
ontwikkeling van de Antwerpse haven en het Waasland.

-

Op 20 juli en 29 oktober bood de Archeologische Dienst Waasland geïnteresseerden de
mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de archeologische site in de Kluizenmolen
(Sint-Gillis-Waas), waar Gallo-Romeinse hoeves en waterputten werden gevonden. Via

9

een bericht in de nieuwsbrief en een mailing werden de leden van de K.O.K.W. op de
hoogte gebracht van deze unieke gelegenheid.
-

Van 5 september tot en met 31 oktober 2010 liep in de Piet Elshoutzaal van het SteM de
tentoonstelling ‘Arm maar proper’. Deze tentoonstelling gaf een historische blik op
hygiëne en volksgezondheid. De K.O.K.W. gaf drie stukken in bruikleen aan het SteM.

-

Op donderdag 23 september gaf Alfred Van der Gucht toelichting bij een paar boeken uit
de bibliotheek van de Kring. Deze lezing, die doorging in het SteM, was een initiatief van
Opdonder4, de vriendenvereniging van het museum.

-

Het tijdschrift Wetenschappelijke Tijdingen bestond 75 jaar in 2010. Op 21 oktober werd
in Gent een symposium georganiseerd over de toekomst van de historische tijdschriften in
Vlaanderen en Nederland. Alain Debbaut, hoofdredacteur van de Annalen, nam deel aan
deze discussie als interpellant.

-

In het MIAT liep van 22 oktober 2010 tot en met 24 april 2011 een tentoonstelling met als
thema ‘Op vakantie gaan’. Het bestuur stemde in met de uitlening van de affiche van de
spoorlijn Mechelen-Terneuzen uit 1908.

-

Op 25 november vond de voorstelling van de vernieuwde Erfgoedbank Waasland (ter
vervanging van de Beeldbank Waasland) plaats in Vrasene. De K.O.K.W. sloot voor dit
project een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met de Erfgoedcel Waasland.

-

Voor een tentoonstelling over kledingaccessoires ‘Van haarnaald tot schoengesp (14e –
20e eeuw)’ gaf de Kring een handtasje in groene zijde met zilveren beugel in bruikleen
aan het Zilvermuseum Sterckshof. De vernissage ging door op 22 maart 2011.

-

Op vraag van diverse verenigingen (o.a. Davidsfonds Sint-Niklaas, Heemkring d’Euzie,
Stekene) werden rondleidingen gegeven in het Huis Janssens.

10. Aanwinsten bijzondere collecties en documentatiecentrum
De bibliotheek, het archief en de bijzondere collecties van de K.O.K.W. groeien jaarlijks aan
dankzij ruil, schenking en aankoop. Wij danken zeer hartelijk allen die schenkingen deden aan
de bibliotheek, het archief en de bijzondere collecties. Hun schenking staat op naam
ingeschreven in de aanwinstenregisters. De belangrijkste aanwinsten werden via de
nieuwsbrief ook meegedeeld aan de leden.
Vermeldenswaardige aanwinsten voor de bibliotheek zijn:
- Schenking boeken door Lydia Geerinck (Waasmunster).
- Diverse werken uit de collectie van Gilbert De Wilde.
- Publicaties i.v.m. genealogie, hoofdzakelijk regio Klein-Brabant (schenking van wijlen
Willem Mees uit Boom).
In 2010 groeiden de bijzondere collecties van de K.O.K.W. aan met 33 inschrijvingen, o.a.:
- Kaartenboek “Carte chorographique de la Belgique” van Louis Capitaine, 1795.
- Kaart van Vlaanderen van Sebastian Munster, 1544, houtsnede, 11,5 x 15 cm. Dit kaartje
komt uit Munsters “Cosmographiae Universalis”.
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-

Kaartenboek “Particuliere kaerten der parochie van St Nicolaes” van Jean Jacques Du
Caju, 1806.
Topografische kaart van Stekene, schaal 1/20.000, voorgesneden op linnen. Militair
Geografisch Instituut, 1913. Blad XIV, planchette 4.
Kaart van Sint-Niklaas, schaal 1/20.000. Uitgegeven door het “Etablissement
géographique fondé par Philippe Vandermaelen”, 1849-1850.
Krant. “De Gazette van Gend”, volledige ingebonden jaargang, 1783.
Krant. “Gazette van het Land van Waas”, 9e jaargang, nr. 45 (10 november 1850).
Staande klok, gemaakt door de Sint-Niklase horlogemaker Pieter Heynderickx, 1743. Het
mechanisme werd gereinigd en hersteld door medewerker Paul Van de Putte.
Devotieprentjes, 30 exemplaren, gravures, 18de-begin 19de eeuw.
Gravure van de Slag van Kallo, 1638. “Eigentliche Abbildung der Schantzen Calloo
Verbroek und Bev(r)schen Dyck und wie solche von den Holländren bevestiget, und wie
sie von den Spanischen wieder da aus geslachen worden”. Kopergravure (30 cm x 36 cm),
gemaakt door Matthaus Merian voor het “Theatrum Europaeum” (1639).

11. Ledenbestand en externe vertegenwoordiging
11.1. Ledenbestand
Tegen eind 2010 groeide het ledenbestand van de K.O.K.W. aan tot 337 binnenlandse en 8
buitenlandse betalende leden. Totaal 345.
Daarnaast hebben we ruilovereenkomsten met 98 binnenlandse en 30 buitenlandse geschieden heemkundige kringen, musea, archieven en wetenschappelijke instellingen. Algemeen
totaal 473. Zelf is de Kring geabonneerd op de publicaties van een 35-tal verenigingen en
instellingen.
11.2. Externe vertegenwoordiging
De K.O.K.W. is één van de negen leden van het Oost-Vlaams Verbond van Kringen voor
Geschiedenis. Op 30 januari 2010 vond de Algemene Vergadering van het Oost-Vlaams
Verbond plaats in Ronse. De Kring werd er vertegenwoordigd door ondervoorzitter Ludo
Hemelaer en archivaris Koen Verstraeten (wegens verhindering van voorzitter Chris De
Beer).
De K.O.K.W. heeft twee afgevaardigden in de adviesgroep van de Erfgoedcel Waasland, nl.:
Chris De Beer en Alain Debbaut. In de werkgroep ‘Erfgoedbank Waasland’ wordt de
K.O.K.W. vertegenwoordigd door Kristof Van Remoortere.
In de Cultuurraad van Sint-Niklaas is Hektor Colpaert onze vertegenwoordiger. Chris De Beer
is voorzitter van de Erfgoedsectie van de Cultuurraad, waarin Alfred Van der Gucht de
K.O.K.W. vertegenwoordigt.
Bestuurslid Alain Debbaut is lid van de Erfgoedraad en de Cultuurraad van Lokeren.
Chris De Beer en Alfred Van der Gucht vertegenwoordigen de K.O.K.W. in de
straatnamencommissie van Sint-Niklaas.
Alfred Van der Gucht is lid van de Raad van Bestuur van de Bibliotheca Wasiana.
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12. Dank
Dank aan:
- de Vlaamse Overheid
- de Deputatie van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
- de Erfgoedcel Waasland (Interwaas)
- de Wase gemeentebesturen, in het bijzonder het stadsbestuur van Sint-Niklaas
voor de financiële steun die zij verleenden.
Wij willen er de aandacht op vestigen dat deze steun integraal besteed wordt aan de publicatie
van de Annalen van de K.O.K.W., met uitzondering van het Dr. Jan Van Raemdonckfonds
(zie punt 4).
Dank aan de bestuursleden en medewerkers die regelmatig uren van hun vrije tijd besteedden
aan de vele taken in de K.O.K.W.: hun inzet is onmisbaar.
Dank ook aan Ward Bohé, conservator, en het voltallige personeel van de stedelijke musea
voor de goede samenwerking.
Frans De Bondt
Kristof Van Remoortere
Ludo Hemelaer
Chris De Beer

Penningmeester
Secretaris
Ondervoorzitter
Voorzitter
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