VERSLAG OVER DE WERKING VAN DE KONINKLIJKE
OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
TIJDENS HET JAAR 2020

1. PUBLICATIES

1.1. Nieuwsbrief, webstek en sociale media van de K.O.K.W.
Er werden in 2020 vier digitale nieuwsbrieven (in de maanden februari, april,
augustus en november) verstuurd naar de leden. 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 en andere partners. Kristof Van Remoortere staat
in voor de eindredactie en Sofie Buyse voor de opmaak. Een 50-tal leden
blijft de nieuwsbrief in gedrukte vorm ontvangen. Alle nieuwsbrieven blijven
raadpleegbaar via de website. Naast de nieuwsbrieven werden op regelmatige tijdstippen mailings verstuurd voor een snelle en gerichte communicatie
met de leden.
Sedert eind 2009 vinden de leden en andere geïnteresseerden in het Wase
verleden steeds meer de weg naar de webstek van de K.O.K.W. (www.kokw.
be). Webmaster Herbert Smitz zorgt voor het up-to-date houden van de website.
Sedert begin 2013 is de K.O.K.W. aanwezig op de sociale media met een
eigen Facebook- en Twitterpagina. Deze pagina’s worden beheerd door Herbert Smitz en Ronny De Mulder. Facebook wordt gebruikt om mededelingen te doen, maar ook om foto’s van activiteiten te delen. Eind 2020 telde
de Facebook-pagina ongeveer 500 volgers. Twitter wordt weinig gebruikt. Er
verschijnen wel automatisch tweets als iets op Facebook is aangebracht.
1.2. Annalen van de K.O.K.W., deel 123 (328 p.)
Eindredactie: Patty De Meester
Redactieraad: Sofie Buyse, Patty De Meester, Piet Van Bouchaute en Nico Van
Campenhout
Beeldredactie: Koen Verstraeten
Als gevolg van de veiligheidsmaatregelen n.a.v. de COVID-19-pandemie (de
zogenaamde tweede lockdown) werd de voorstelling van de Annalen, die gepland was op 25 oktober 2020 om 10.30u. in de Don Boscokerk te SintNiklaas, geannuleerd. Hiermee diende toch wel een jaarlijks hoogtepunt van
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onze werking afgelast te worden. Niettemin kunnen wij dankbaar terugblikken op het zoveelste geslaagde jaarboek, met dank aan de auteurs en de
redactieraad voor hun inspanningen. De jaarboeken werden kort na de voorstelling aan huis bezorgd door hulpvaardige bestuursleden of per post.
2. ALGEMENE VERGADERING
Als gevolg van de onderrichtingen om de verspreiding van het coronavirus in
te dijken, kon de geplande Algemene Vergadering op zondag 15 maart 2020
niet doorgaan. De vergadering vond uiteindelijk plaats op zondag 25 oktober
2020 om 10.30u. in de Don Boscokerk (Gladiolenstraat) te Sint-Niklaas. In
deze grote ruimte kon de vergadering coronaproof georganiseerd worden,
met inachtname van de afstandsregels en de geldende veiligheidsmaatregelen.
De Algemene Vergadering ging over tot de verkiezing van een nieuwe bestuursploeg voor de periode 2020-2023. De uittredende bestuursleden stelden zich opnieuw verkiesbaar. 28 stemgerechtigde leden verkozen bij geheime stemming 10 bestuursleden, m.n.: Sofie Buyse, Chris De Beer, Frans
De Bondt, Rudi De Clercq, Ronny De Mulder, Erik Janssen, Eddy Maes, Sandra
Vancauwenberghe, Kristof Van Remoortere en Koen Verstraeten.
Penningmeester Frans De Bondt gaf een gedetailleerd verslag bij de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. De rekening 2019 eindigde met een batig
saldo van 33.132,59 euro. Eddy Maes en Herbert Smitz deden als commissarissen nazicht van de jaarrekening. De jaarrekening 2019 en de begroting
2020 werden vervolgens goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Coronaproof vergaderen in de Don Boscokerk te Sint-Niklaas (Foto Herbert Smitz).
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Aan de hand van de projectie van een fotoverslag van de voorbije activiteiten werd teruggeblikt naar de werking van de Kring in 2019. Vervolgens gaf
voorzitter Chris De Beer toelichting bij de activiteiten, die in 2020 doorgingen
of geannuleerd moesten worden n.a.v. de coronapandemie. Na de Algemene
Vergadering stelde redactiesecretaris Patty De Meester in primeur de inhoud
van deel 123 van de Annalen voor aan de leden van de Algemene Vergadering.
3. BESTUURSWERKING
De Raad van Bestuur vergaderde zevenmaal in 2020. Enkel de bestuursvergaderingen van januari, februari en maart konden in normale omstandigheden doorgaan in de leeszaal. De vergaderingen in april, mei, augustus en november werden geannuleerd omwille van de gezondheidsmaatregelen n.a.v.
COVID-19. Om de afstandsregels te respecteren werden de bestuursvergaderingen in juni, september en oktober respectievelijk op restaurant en in
de vergaderzaal van de dekenij georganiseerd. Ook de bestuursvergadering
van december kon niet fysiek doorgaan. Bijgevolg werden enkele punten via
e-mail besproken/meegedeeld en gebundeld. De verslagen werden opgesteld
door secretaris Kristof Van Remoortere.
Als gevolg van de restauratiewerken aan het Huis Janssens bleef de leeszaal
gedurende het hele jaar gesloten. De leeszaal fungeert momenteel als opslagruimte van allerhande materiaal uit het Huis Janssens. De coronapandemie zorgde ervoor dat ook het aantal bezoekers op afspraak tot een absoluut
minimum beperkt werd. De interne werking is gestructureerd via de volgende
werkgroepen:
1) werkgroep ‘Digitalisering’, onder leiding van Herbert Smitz.
2) werkgroep ‘Bibliotheek’, onder leiding van Rudi De Clercq.
3) medewerkersploeg op maandag, onder leiding van Eddy Maes en Sandra
Vancauwenberghe. Vanaf half maart tot eind 2020 lag de werking van de
maandagploeg nagenoeg volledig stil.
4) redactieraad Annalen, onder leiding van Patty De Meester. Daarnaast bestaat de redactieraad uit Sofie Buyse, Piet Van Bouchaute en Nico Van
Campenhout.
Het afgelopen jaar werd gewerkt aan de ordening, ontsluiting, inventarisering
en informatisering van de volgende collecties:
-

Eddy Maes en Guy Van den Bergh werkten verder aan de inventaris van
de cartografische collectie. Met de nieuwe scanner digitaliseerden ze het
kaartmateriaal van A4-formaat.
Erik Heyman keek de inventaris van de oude bibliotheek verder na.
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-

Koen Verstraeten digitaliseerde een kruidenboek uit 1581 uit de oude
bibliotheek.
Ronny De Mulder woonde enkele vergaderingen bij rond Abraham 2020, het
project rond de krantencatalogus bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. De
K.O.K.W. beschikt over een unieke krantencollectie. De eigen inventaris in
Excel-bestand is ondertussen omgezet naar de Vlaamse Abrahaminventaris. Er zijn zo’n 200 krantentitels uit de collectie van de Kring ontsloten via
Abraham. De collectie is zeer kwetsbaar, zodat de instap in een (proef)project voor massadigitalisering van kranten in de toekomst aangewezen is.

De bestuursvergaderingen stonden vooral in het teken van de restauratiewerken en de toekomstige invulling van het Huis Janssens (zie punt 4. Restauratie en invulling Huis Janssens).

Bestuursleden en commissaris van de K.O.K.W. Foto genomen op 7 maart 2020, enkele
dagen vóór het uitbreken van de coronapandemie (Foto Bart Moenssens).

Op de bestuursvergadering van 5 december 2020 werden de taken binnen
de Raad van Bestuur voor de bestuursperiode 2020-2023 als volgt verdeeld:
- Sofie Buyse: collectiebeheerder 3D-voorwerpen, lid redactieraad Annalen,
lay-out nieuwsbrief
- Chris De Beer: voorzitter en vertegenwoordiger van de K.O.K.W. in meerdere instanties
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-

Frans De Bondt: penningmeester
Rudi De Clercq: bibliothecaris
Ronny De Mulder: PR-verantwoordelijke
Erik Janssen: collectiebeheerder modern archief (post Ancien Régime)
Eddy Maes: collectiebeheerder cartografie, Mercatoriana en commissaris
Sandra Vancauwenberghe: ondervoorzitter, collectiebeheerder foto’s en
affiches, lid stuurgroep inhoudelijke invulling Huis Janssens (gelijkvloers
en 1ste verdieping)
- Kristof Van Remoortere: secretaris, redactie nieuwsbrief, stockbeheer
- Koen Verstraeten: collectiebeheerder archief Ancien Régime, beeldredacteur Annalen, ICT-verantwoordelijke.
Herbert Smitz blijft actief als commissaris en staat verder in voor het webstekbeheer en PR, de organisatie van de ledenreis en de technische opvolging
van de binnenrestauratie van Huis Janssens.
De stad Sint-Niklaas ontving meer dan 1,2 miljoen euro uit het Vlaams coronanoodfonds om de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen te ondersteunen.
De K.O.K.W. ontving hierdoor in 2020 een dubbele werkingssubsidie van de
stad, waarvoor onze welgemeende dank. Met deze financiële ondersteuning
werd o.a. nieuw IT-materiaal aangekocht voor onze werking, nl. twee laptops, twee externe harde schijven van 16 TB, een A4-scanner, een pointer
en opbergtas. De Raad van Bestuur besliste ook om de boekenkasten uit
de bibliotheek van het klooster van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie aan te
kopen met de bedoeling om deze later in het gerestaureerde Huis Janssens
te plaatsen.
4. RESTAURATIE EN INVULLING HUIS JANSSENS
De werken voor de binnenrestauratie van het Huis Janssens werden toegewezen aan Renotec, een bouwfirma met hoofdzetel in Geel, gespecialiseerd
in de restauratie van historisch waardevolle gebouwen en geklasseerde monumenten en herbestemmingsprojecten. De binnenrestauratie van het Huis
Janssens omvat de gehele hoogte van het gebouw, vanaf de kelderverdieping, het gelijkvloers tot aan de derde verdieping onder het dak. Op 4 januari
2021 werd gestart met de interieurrestauratie. De totale duur van de werken
wordt geschat op 250 werkdagen, wat betekent dat we in de lente van 2022
de ingebruikname van de vernieuwde ruimtes mogen verwachten. We kijken
er alvast naar uit. De werken worden namens het stadsbestuur opgevolgd
door Tamara Van Hout, adviseur Monumentenzorg, en door Herbert Smitz
namens de K.O.K.W.
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De binnenrestauratie van Huis Janssens ging begin 2021 van start (Foto Ronny De Mulder).

Het gelijkvloers en de eerste verdieping van het Huis Janssens krijgen een
museale functie, waarbij een verbinding wordt gemaakt met het Mercatormuseum. De oude bibliotheek blijft behouden op de huidige locatie. Er werd
een museale werkgroep opgericht onder leiding van museumconservator
Ward Bohé om de verdere invulling van het gelijkvloers en de eerste verdieping voor te bereiden. Naast vertegenwoordigers van de stadsadministratie
maken Sandra Vancauwenberghe en Koen Verstraeten namens de Kring deel
uit van deze werkgroep. De K.O.K.W. wenst het Huis Janssens in de toekomst
op museaal vlak zo polyvalent mogelijk uit te spelen, meer bepaald als 19deeeuwse burgerwoning, ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en huis van
verwondering.
De tweede en derde verdieping worden ingericht als werkruimte voor de
Kring, met medegebruik van enkele ruimtes door het SteM. Het bestuur is
bezig met de uitwerking van een visie en zal de komende jaren eigen budgetten vrijmaken om de toegewezen ruimtes in het Huis Janssens in te richten
en aan te kleden. De annex op de 1ste verdieping blijft in gebruik als biblio14

theek en depotruimte van de K.O.K.W. De annex op de 2de verdieping zal door
het stadsbestuur ingericht worden als leeszaal en depotruimte voor zowel de
K.O.K.W. als andere erfgoedverenigingen.
De luifel langs de straatzijde zal eind 2021-begin 2022 afgebroken en vervangen worden door een nieuwe toegangsdeur en een helling voor rolstoelgebruikers om het hoogteverschil met het voetpad te overbruggen. Aangezien
de aannemer de passerelle bij aanvang van de werken reeds wenste te gebruiken als werflokaal en opslagruimte, moesten de dozen met boeken die
daar gestockeerd waren elders ondergebracht worden. Op dinsdag 8 december 2020 werden de dozen met de hulp van de stadsdiensten verhuisd naar
de kelders van de stedelijke bibliotheek.

De stadsdiensten helpen met het leegmaken van de passerelle van het Huis Janssens (Foto Ronny De Mulder).

Het bestuur nam kennis van het Praatplan Zwijgershoek, dat de krijtlijnen bevat voor de ontwikkeling van de site Zwijgershoek. Volgens dit plan wordt de
Mercatortuin uitgebreid tot aan het SteM en komt er een parkeergebouw op
de site. Het parkeergebouw zal ingezet worden als billboard van de museumsite en als panoramaterras. Door het parkeren te bundelen in een parkeergebouw ontstaat ruimte voor een groene pleinfunctie. De plannen voor de bouw
van een parkeertoren op de site Zwijgershoek, biedt mogelijkheden voor een
fysieke verbinding tussen SteM, Mercatormuseum en het Huis Janssens.
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Het K.O.K.W.-bestuur is tevreden met de inspanningen van het stadsbestuur
om het Huis Janssens in zijn oude glorie te herstellen en de museumsite op
te waarderen. We kijken alvast uit om invulling te geven aan de gerestaureerde ruimtes van onze maatschappelijke zetel en om onze werking hier de
volgende decennia verder uit te bouwen.
5. AANWINSTEN CARTOGRAFIE, BIJZONDERE COLLECTIES EN DOCUMENTATIECENTRUM
Ook het voorbije jaar groeiden de bibliotheek, het archief en de bijzondere
collecties van de K.O.K.W. verder aan dankzij ruil, schenking en aankoop. Wij
danken uitdrukkelijk iedereen die schenkingen deed aan de Kring. Ook in de
toekomst zullen wij graag uw schenkingen aanvaarden.
5.1. Dr. Jan Van Raemdonckfonds
Alle Wase gemeenten, met uitzondering van Zwijndrecht en Moerbeke, deden
in 2020 een financiële inbreng van 1 eurocent per inwoner in het dr. Jan Van
Raemdonckfonds. De gemeente Kruibeke droeg in 2020 ook voor de eerste
maal bij in het fonds. Met deze middelen koopt/restaureert het fonds archivalia, oude waardevolle boeken, documenten of kaarten met betrekking tot het
Waasland. Er werd in 2020 voor 3.670 euro besteed. Eind 2020 bedroeg het
saldo van het dr. Jan Van Raemdonckfonds 5.685,23 euro. Via de nieuwsbrief
worden de leden geïnformeerd over de nieuwe aanwinsten. Jaarlijks wordt
hierover ook aan de deelnemende gemeenten gerapporteerd. De K.O.K.W.
dankt de gemeentebesturen voor hun engagement en hoopt ook de volgende
jaren te kunnen rekenen op hun financiële steun.
5.2. Aanwinsten cartografie en bijzondere collecties
De cartografische collectie groeide aan met volgende aanwinsten:
- Plan de ‘Hults’, handschriftelijk kaartje van de vesting Hulst, vermoedelijk
18de eeuw.
- Topographie de la Zelande en 9 Feuilles traduitte de l’Hollandais, dediée et
presentée au Roi par son tres Humble et très Obéissant Servieur, G-L Le
Rouge, Paris, 1748.
- Een militaire atlas ‘Vestigingen in Brabant tijdens de Oostenrijkse successieoorlog’, Jan De Lat, 1747. 12 gegraveerde plattegronden van vestingen
die werden aangevallen door generaal Löwenthal.
- Atlas Major 1665, J. Bleau, Gallia en Germania.
- Atlas van de Wereld. De wereldkaart van Gerard Mercator uit 1569, bezorgd door Sjoerd de Meer.
- De geschiedenis van de cartografie, de kunst van de kaartenmakers, John
Goss.
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- Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. 1621-1811, P.C.J. van der
Krogt.
- Oude kaarten en hun makers, S.J. Fockema Andreae en C. Koeman.
- Standaardwerk m.b.t. de Vlaamse cartografie ‘Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn’ door Jan Denuce (2 delen, uitgave 27
en 28 van de Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen).
Andere vermeldenswaardige aanwinsten:
- Erik Heyman schonk 3500 dia’s i.v.m. Sint-Niklaas en het Waasland (periode 1970-1990) aan de Kring.
- Baudouin Janssens de Varebeke, kleinzoon van Alfons Janssens, schonk
het archief van Alfons Janssens aan de Kring. De rest van het familiearchief werd ondergebracht in het KADOC.
- Een fotoboekje ‘Herdenkingsdag Klein-Seminarie Sint-Niklaas, 16 juli 1950’
(studio Malfliet) werd aangekocht.
- De familie Albertyn schonk twee vlaggen, nl. een vlag met H. Hart op een
Belgische vlag en de oudste scoutsvlag van Sint-Niklaas.
- De familie Mertens-De Neve uit Erpe schonk een gevelplan van Huis Myle
(1896), Grote Markt te Sint-Niklaas.
- Willy Duymelinck schonk het vaandel van de Koninklijke Vriendenkring
Postpersoneel Sint-Niklaas Waasland. Het vaandel werd vervaardigd door
het Huis Van Severen-Ente, opvolger De Winter.

Vaandel van de Koninklijke Vriendenkring Postpersoneel Sint-Niklaas Waasland (Foto Erik
Janssen).
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6. MEDEWERKING AAN TENTOONSTELLINGEN EN ANDERE INITIATIEVEN
Als gevolg van de coronacrisis konden tijdens het lopende werkingsjaar minder publieksgerichte activiteiten worden georganiseerd. Vanaf half maart tot
eind juni 2020 (= 1ste lockdown) en vanaf half oktober 2020 tot juni 2021 (=
2de en 3de lockdown) konden geen publieksgerichte activiteiten plaats vinden.
Een groot aantal activiteiten werd geannuleerd of uitgesteld naar een latere
datum (o.a. Mercatorlezingen en ledenreis). De weinige activiteiten in 2020
gingen dus door in het begin van het jaar (tot half maart) en in de periode
van lichte versoepelingen (van juli tot half oktober).
Op zondag 2 februari 2020 om 14.30u. vond de opening plaats van de tentoonstelling Het Land van Waas in oude kaarten II door schepen van Cultuur
Filip Baeyens. Op deze tentoonstelling in het Mercatormuseum werden cartografische aanwinsten van de Kring uit het voorbije decennium in de kijker
gezet. De tentoonstelling, die oorspronkelijk gepland was tot en met 6 september 2020, werd als gevolg van de coronapandemie verlengd tot eind december. Naar aanleiding van deze expo werden op zondag 6 september twee
boeiende randactiviteiten georganiseerd. Om 10u. hield commissaris/webmaster Herbert Smitz in het SteM een lezing over de Gentse Vaart. Op deze
lezing waren 40 personen toegelaten. In de namiddag leidde Eddy Maes 10
personen rond in de tentoonstelling in het Mercatormuseum. Via de K.O.K.W.website was de tentoonstelling ook digitaal te bekijken.

Lezing over Gentse Vaart in coronaveilige omstandigheden in het SteM (Foto Herbert Smitz).
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Op zaterdag 15 februari 2020 om 14u. organiseerde de K.O.K.W, in samenwerking met het SteM en de Erfgoedcel Waasland, het colloquium Dagboeken
uit de Eerste Wereldoorlog als historische bron in De Salons, Stationsstraat
85 te Sint-Niklaas. Op dit colloquium belichtten Ludo Simons (emeritus hoogleraar KU Leuven en Universiteit Antwerpen), Piet Veldeman (directeur bij het
War Heritage Institute Brussel), Marcel De Smedt (emeritus hoogleraar KU
Leuven) en Piet Van Bouchaute (voormalig archivaris van de stad Sint-Niklaas)
hun eigen dagboekbewerkingen en gingen ze in gesprek met elkaar o.l.v. Luc
Devoldere (voormalig afgevaardigd bestuurder en hoofdredacteur vzw Ons
Erfdeel/De Lage Landen). Lieven Dehandschutter, burgemeester van de stad
Sint-Niklaas en voorzitter Erfgoedcel Waasland, hield het slotwoord. Er waren
ongeveer 60 aanwezigen.

Panelgesprek colloquium Dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog als historische bron in De
Salons, v.l.n.r. em. prof. dr. Marcel De Smedt, Piet Veldeman, Luc Devoldere, em. prof. dr.
Ludo Simons en Piet Van Bouchaute (Foto Herbert Smitz).

De Kring verleende zijn medewerking/deelname aan diverse projecten van
andere erfgoedpartners:
- Op dinsdag 10 maart 2020 hield bestuurslid Eddy Maes een Mercatorlezing
in het Mercatormuseum met als titel 500 jaar de Straat van Magellaen. De
andere, geplande Mercatorlezingen konden niet doorgaan.
- Joris Vergauwen, redacteur van Het Laatste Nieuws, contacteerde de
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Kring voor een artikel over verborgen plekjes in de stad Sint-Niklaas. Ondervoorzitter Sandra Vancauwenberghe bracht het parkje van woonzorgcentrum De Plataan onder de aandacht. Deze vroegere kasteeltuin is een
nalatenschap van textielbaron Pierre Vermeire, die op het einde van de
19de eeuw een kasteel liet bouwen naast zijn fabriek.
- De Erfgoedcel Waasland kreeg een vraag van Radio 2 Oost-Vlaanderen,
waarbij ze voor hun zomerprogramma op zoek waren naar fascinerende,
mysterieuze, opvallende, grappige of gekke gebeurtenissen en verhalen uit
onze provincie (al dan niet historisch). Sandra Vancauwenberghe maakte
enkele mogelijke vraagstukken en enigma’s over aan de Erfgoedcel.
- Op dinsdag 15 september 2020 hield Herman Cole een Jan Van Raemdoncklezing in het SteM met als titel Pelgrim met een knipoog. Voor zijn
lezing maakte hij gebruik van enkele kaarten uit de verzameling van de
K.O.K.W.
- De Prosperhoeve uit Beveren won op 28 november 2020 de Wase Erfgoedprijs, een organisatie van de Erfgoedcel Waasland en Erfpunt. De
herwaardering van het Hof de Fonteyne (Moerbeke) en Het Steenwerk en
haar muntschat (Belsele) werden tot laureaat uitgeroepen. Alfred Van der
Gucht, onze erevoorzitter, ontving tijdens de (digitale) uitreiking van de
Wase Erfgoedprijs de prijs voor de algemene verdienste.
Volgend materiaal uit de collecties van de K.O.K.W. werd in bruikleen gegeven:
- Voor de tentoonstelling Joos. De (on)eindigheid van Vijd rond de Beverse
Joos Vijd (ca. 1360-1439), opdrachtgever van het Lam Gods, werd het
cartularium van het Wilhelmieten-klooster van Beveren uit de K.O.K.W.collectie in bruikleen gegeven. Deze tentoonstelling is van 1 juli 2020 tot
en met 28 november 2021 te bezoeken in het Erfgoedhuis Hof ter Welle.
- Op 8 oktober 2020 om 16u. opende in de stedelijke bibliotheek de tentoonstelling Tijdloze tragiek op de planken. De Goudbloem speelt Genoveva.
Slechts twee bestuursleden mochten aanwezig zijn op de opening. De tentoonstelling o.l.v. doctoraatstudente Sofie Moors was een organisatie van
Bib Sint-Niklaas, Bibliotheca Wasiana, Stadsarchief Sint-Niklaas, K.O.K.W.,
i.s.m. Universiteit Antwerpen. In de tentoonstelling waren drie stukken
van de Kring te bezichtigen, nl. het verzamelhandschrift van rederijkerskamer De Goudbloem Sint-Niklaas, de bedelstaf en het blazoen. Deze tijdelijke expo was te bezichtigen tot 10 november.
- Eric De Keyzer nam het initiatief voor de opstart van een werkgroep rond
het project 150 jaar internationale spoorwegverbinding Mechelen-Terneuzen. In het kader hiervan kwam hij het archief Mechelen-Terneuzen, dat
zich bij de K.O.K.W. bevindt, doornemen.
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7. LEDENBESTAND EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGEN
7.1. Ledenbestand
Het ledenaantal bleef stabiel ten opzichte van vorig jaar (plus één lid). Eind
2020 telde de K.O.K.W. 339 binnenlandse en 11 buitenlandse betalende leden, wat neerkomt op 350 leden.
Daarnaast hebben we ruilovereenkomsten met 68 binnenlandse en 9 buitenlandse geschied- en heemkundige kringen, musea, archieven en wetenschappelijke instellingen. Zelf is de Kring geabonneerd op 17 publicaties van
verenigingen en instellingen.
7.2. Externe vertegenwoordigingen
De K.O.K.W. is één van de negen leden van de vzw Oost-Vlaams Verbond van
de Kringen voor Geschiedenis. Op 25 januari 2020 fungeerde de Kring als
gastheer voor de Algemene Vergadering van het Oost-Vlaams Verbond, die
plaatsvond in het stadhuis te Lokeren. De Kring werd vertegenwoordigd door
Chris De Beer, Sandra Vancauwenberghe en Koen Verstraeten. De subsidie
van het provinciebestuur voor het Oost-Vlaams Verbond werd stopgezet. De
Oost-Vlaamse Kringen gingen principieel akkoord om het Verbond als vzw en
als netwerkmoment te behouden. Vanaf 2021 zal elke Kring jaarlijks 200 euro
bijdragen in de werkingskosten.
Voor de externe vertegenwoordigingen en werkgroepen vaardigt de Kring de
volgende bestuursleden af:
- Cultuurraad Sint-Niklaas: Chris De Beer
- Straatnamencommissie Sint-Niklaas: Chris De Beer en Koen Verstraeten
- Museumcommissie Sint-Niklaas: Chris De Beer
- Museumcommissie Lokeren: Frans De Bondt
- Erfgoedcel Waasland: Chris De Beer
- Stuurgroep Erfgoedbank Waasland: Sandra Vancauwenberghe
- Bibliotheca Wasiana: Chris De Beer in Algemene Vergadering
- Verheyenstichting: Chris De Beer en Koen Verstraeten
- Pijp- en Tabakmuseum vzw: Chris De Beer in Algemene Vergadering.

8. DANK
Dank aan:
- de Vlaamse Overheid
- de Erfgoedcel Waasland (Interwaas)
- de Wase gemeentebesturen, in het bijzonder het stadsbestuur van SintNiklaas, voor de financiële steun die zij verleenden.
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Dank aan conservator Ward Bohé en het personeel van de Stedelijke Musea
voor de goede samenwerking.
Een welgemeende dank aan alle bestuursleden en medewerkers, die zich –
ook in coronatijden –  vele uren vrijwillig inzetten voor uiteenlopende taken
ten behoeve van de K.O.K.W. en het Wase erfgoed. Hun inzet en toewijding
zijn onmisbaar en onbetaalbaar!
Frans De Bondt		
Kristof Van Remoortere
Sandra Vancauwenberghe
Chris De Beer			
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