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Agenda
Schrijf tijdig in! Betalingen die na de Laatste Betalings Datum (LBD) toekomen worden niet in aanmerking genomen. Voor de activiteiten geldt de betaling aan de schatbewaarder (Mon Van Hoof) als inschrijving. Voor de gratis activiteiten dient u zich
in te schrijven bij de secretaris (Jan Vingerhoets). Tf 03 4806101.
When?

Activiteit

Prijs

LBD

Din 23
Feb

Bezoek aan Euro Space Center. Details in vorige De
Wapper. Org: Lou Vranckx. Tf 03 4572446.

50

01 Feb

Woe 10
Mar

Algemene Vergadering. Details op Blz. 5.
Org: Jan Vingerhoets. Tf 03 4806101.

30

03 Mar

Din 30
Mar

Uitstap naar Bree. Details op BLlz. 6
Org: Paul Brausch. Tf: 03 6632819.

45

27 Feb

Din 06
Apr

Tweemaandelijkse maaltijd in het Hof van Reyen.
Org: Jan Vingerhoets. Tf 03 4806101.

23

26 Mar

Woe 21
Apr

Bezoek Lapperre en kasteel van Gaasbeek. Details op
Blz. 11. Org: Lou Vranckx. Tf 03 4572446.

35

02 Apr

En
verder

14 Mei: Kasteel van Breda en Willemstad.
24-28 Sep: Reis Spanje.
01 Jun: Tweemaandelijkse maaltijd.

In dit
Nummer...

35 10 Apr
Saldo ± 600 14 Jun
23 21 Mei

Agenda
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Het woordje van de voorzitter

3

Recce

4

Toekomstige activiteiten

5

Mededelingen
Computerhoekje

14
17

Toeristisch-Recreatieve Informatie

19

Antwerpse straatnamen
Verhalen/Inzendingen van leden

22

Bezoek aan een AIM

22

De militaire erfenis van Brasschaat

25

Last Minute
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19

27

Conferentie EAVD

27

Ouderdomsrente
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Het woordje van de voorzitter
Beste KVVOO-ers,
Nu de festiviteiten en recepties voor het nieuwe jaar voorbij zijn, kunnen
we ons terug meer concentreren op onze komende activiteiten. En zoals
altijd rond deze periode wil ik speciaal uw aandacht trekken op onze jaarlijkse Algemene Vergadering die dit jaar zal doorgaan op woensdag
10 maart 2010. De agenda vindt u verder in deze Wapper. Zoals de vorige
jaren hebben we weer toelating gekregen deze activiteit te organiseren in
het Huis van de Artillerie in het Kamp van Brasschaat - waarvoor onze
dank!
Deze vergadering is voor de Raad van Bestuur het moment om de toestand
van onze vereniging toe te lichten en voorstellen te formuleren voor de
toekomst en het is voor de leden de ideale gelegenheid om hun stem te
laten horen. Het programma voor het komende jaar en de organisatie van
de festiviteiten voor ons 125-jarig bestaan in 2012 zijn bijvoorbeeld twee
agendapunten waar de inbreng van de leden belangrijk kan zijn.
Zoals steeds moet ook dit jaar één derde van de Raad van Bestuur - drie
leden dus - (her)verkozen worden. Dit jaar is er nog een vierde vacature
omdat Paul Brausch (zoals hij vorig jaar al aankondigde) ontslag neemt uit
de Raad. Paul werd in maart 1991 lid van de Raad van Bestuur en hij zal
er dus 19(!) jaar deel van uitgemaakt hebben. Dat moet een record zijn..!
In die periode heeft hij tot ieders voldoening ontelbare reizen en uitstappen
georganiseerd en het is dan ook met lede ogen dat wij deze "deskundige"
zien vertrekken - hoewel dit natuurlijk relatief is want als het nodig is zullen we wel "in het zwart" beroep doen op zijn ervaring.
Intussen is het ook een traditie
geworden dat tijdens de Algemene Vergadering de film van de
voorbije reis wordt vertoond. De
DVD "Een Donaucruise met de
MS My Story" en de CD met
foto's van de reis zijn verkrijgbaar na de voorstelling.
Ik hoop jullie talrijk te mogen begroeten op 10 maart!
John
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Recce
“Recce” betekent in het militair vakjargon “verkenning”.
In deze rubriek zullen we in de toekomst informatie verschaffen over de
activiteiten die door de leden van het bestuur ondernomen worden
om een vlot verloop van de geplande agendapunten te waarborgen.

LAPERRE/GAASBEEK
De verkenning verliep vlotjes. Bij Lapperre werden we met open armen ontvangen door Eugene Cobbaert, PR. Hij toonde ons alles wat we zouden gaan doen en
wees er voornamelijk op dat dit voor vele mensen een uitstekende kans was om
hun drempelvrees (bezoek bij een oorarts) te overwinnen. Alles is gratis, zowel de
briefings en de koffie als de testen. Voor wie dat wil -en uw verkenners raden u
dat ten zeerste aan- wordt op basis van het resultaat der proeven een persoonlijk
schrijven bij u bezorgd met de nodige raadgevingen. Alles uiteraard zonder verplichtingen. Profiteer ervan.
Het restaurant Casy in Vlezembeek bleek een
voltreffer te zijn. We legden bijgevolg het middagmaal meteen vast.
Het bezoek aan het kasteel van Gaasbeek werd
vlot geregeld via mail en telefoon, vermits het op
het ogenblik van onze verkenning gesloten was.
Het belooft een rustige en zeer interessante dag
te worden.

BREDA
Toen op de Algemene Vergadering van 2009 de voorstellen van de RvB werden
aangenomen, dachten wij inzake Breda aan een bezoek aan de stad en in het bijzonder aan het kasteel. Intussen is gebleken dat een bezoek aan het kasteel (dat de
KMA herbergt) thans alleen nog toegelaten is op dagen dat er geen of zeer weinig
cadetten aanwezig zijn. Daarom hebben wij gekozen voor 14 mei.
Daar staat dan tegenover dat in die week het jaarlijkse jazzfestival van Breda
plaats grijpt, zodat een bezoek aan de
stad een twijfelachtig genoegen wordt, en
gedeeltelijk zelfs uitgesloten is.
Omdat een bezoek aan het kasteel (onder
kundige leiding) toch de moeite waard is,
werd de datum behouden en hebben uw
verkenners in de omgeving een doel gezocht voor een aangename namiddag: dat
wordt Willemstad.
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Toekomstige Activiteiten
ALGEMENE VERGADERING
De Raad van Bestuur van de KVVOO heeft het genoegen alle leden uit te nodigen op de Algemene Vergadering (AV) die zal plaatsvinden op woensdag
10 maart 2010 om 10.00 uur in het Huis van de Artillerie (Artillerieschool Brasschaat).
Programma
10.00 u. Koffie
10.30 u. Begin van de AV (of film Donaucruise voor hen die niet deelnemen)
11.45 u. Aperitief
12.45 u. Maaltijd
18.00 u. Sluiting van de bar
Opening van de AV
Eerbetuiging aan de overleden leden.
Verwelkoming van de nieuwe leden.
Dagorde
1. Inleiding door de Voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen van de AV van 18 maart 2009.
3. Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur : er zijn 4 plaatsen vacant.
- Uittredend en herkiesbaar : GenMaj b.d. J. Schellemans, BdeGen Vl b.d.
L. Vranckx, Kol b.d. E. Leys.
- Uittredend en niet herkiesbaar : EreKol SBH P. Brausch.
- Kandidaat bestuurder : Cdt b.d. J. Janssens.
- Effectieve leden, die zich kandidaat willen stellen, kunnen hun naam opgeven aan de voorzitter of de secretaris ten laatste vóór aanvang van de AV.
4. Begroting 2009:
- resultaten eind december 2009.
- nazicht van de rekening lidgelden.
- verslag van de controleur.
- ontheffing van de beheerders.
5. Begroting 2010:
- voorstel van de begroting 2010.
- aanstelling van de nieuwe controleur(s).
6. Vooruitblik op de activiteiten van het jaar 2011.
7. Viering 125-jarig bestaan KVVOO in 2012.
8. Slotwoord.
9. (Buiten vergadering) Divers.
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Volmachten
Aan de secretaris te bezorgen vóór aanvang van de AV (zie ook ‘Mededelingen’).
Menu
- Salade van grijze garnalen
- Carmenroomsoep
- Chateaubriand met 2 sausjes, groentenboeket en verse kroketten
- Sabayon met ijsroom
- Koffie
Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

Woensdag 10 maart 2010
€ 30
03 maart 2010
Jan Vingerhoets

Uitstap naar Bree
Bree ligt in het Noorden van
Limburg en omvat de deelgemeenten Beek, Bree, Gerdingen, Opitter en Tongerlo.
Sinds de fusie met die deelgemeenten beslaat de gemeente 6496 ha en wordt zij
begrensd door: Bocholt (W
en N), Weert in Ned. Limburg (NO), Kinrooi (O),
Neeroeteren (ZO) en Meeuwen-Gruitrode (Z en ZW).
Op 01.01.2008 telde zij
14.768 inwoners.

Geschiedenis
Bree
Britte, Bride, Brey, Breey om uiteindelijk sedert 1728 Bree genoemd te worden.
Bree kreeg het Luikse stadsrecht in de 13de eeuw en was in de 14de eeuw een versterkt en omwald Loons stadje. De wallen werden omstreeks 1870 geslecht en
rond 1950 uitgebouwd tot ringlanen.
In 1657 kwam in het stadscentrum een augustijnenklooster met college tot stand.
Binnen de wallen is het middeleeuws stratenpatroon bewaard gebleven
Gerdingen
Dit dorp, dat al in 1965 bij Bree gevoegd werd, is de oudste woonkern van de
fusiegemeente, want de naam Gherdingen komt al voor in een oorkonde van 834!
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Beek
Becke, Beka, Beke en tenslotte Beek was vóór de fusie misschien het minst belangrijk qua dorpskern en aantal inwoners, maar ongetwijfeld veruit het grootst in
oppervlakte. Het heeft vroeger toebehoord aan de abdij van Thorn en aan de ridders van Alden Biesen.
Opitter
Het patroonsrecht en de tienden van de St.Trudoparochie van Opitter waren vanaf
de 13de eeuw in handen van de abdij van Averbode.
Tongerlo
Tongerlo, vanaf ongeveer 1300 Loons gebied, werd in 1971 bij Opitter gevoegd.
Het is de geboorteplaats van streekromanschrijver Jaak Langens. Op diens personnage Rosse Lei zou De Witte jaloers kunnen zijn.
Bezienswaardigheden
Vrijthof
In het hart van de stad, tussen kerk en stadhuis, ligt een plein dat in andere steden
(Grote) Markt zou genoemd worden maar hier Vrijthof heet (Cfr Maastricht). Zeker als de zon schijnt is gezelligheid troef op de terrassen van de plaatselijke horecazaken. De wandelfontein is niet zomaar een attractie voor spelende kinderen,
maar ook een stukje geschiedenis. Op deze plek stond in de 16de eeuw een waterput, die later vervangen werd door een waterpomp om de stad met drinkbaar water te bevoorraden.
Stadhuis
Het stadhuis is een knappe combinatie van authentiek en
modern. Dit voormalig Augustijnerklooster, gebouwd
tussen 1657 en 1720, was van 1881 tot 1992 een bisschoppelijk college en sinds 2004 stadhuis. Het werd
volledig gerestaureerd met respect voor zijn historisch
karakter. Toch is het versterkt met enkele moderne toetsen, zoals de grote glazen lift in de patio. Tijdens de renovatiewerken werden oude muurschilderingen blootgelegd. Op het kabinet van de
burgemeester en in de schepenzaal werd prachtig oud stucwerk teruggevonden.
Oud-Stadhuis
Het Oud-Stadhuis, gebouwd in 1754, heeft een rococofronton. Hierin is het wapenschild van prins-bisschop
Jan-Theodoor van Beieren afgebeeld. Ook de Oostenrijkse adelaar, St.Michiel en het wapenschild van Bree zijn
erin verwerkt. In de rechtergevel is door een stuk metaal
de Breese voet (28,5 cm) aangegeven. In het lantaarntorentje hangt een klokkenspel met 18 klokjes.
In het gebouw is nog steeds het vredegerecht gevestigd. Op de zolder werd in
1975 het Heemkundig Museum ondergebracht.
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St.Michielskerk
Deze vijfbeukige, mergelstenen, gotische kerk staat aan het
Vrijthof, achter het Oud-Stadhuis. Het is een typisch Maaslandse kerk, waarvan het grootste deel dateert van omstreeks 1450. De buitenste zijbeuken, de toren en een deel
van de middenbeuk werden in 1901-1902 gebouwd. Het
laatgotische arduinen wijwatervat met vier maskers is 15de
eeuws. Er staan verschillende gotische beelden, waaronder
een Piëta van omstreeks 1400 en een gepolychromeerde
stenen Brabantse laatgotische Graflegging uit 1500-1600.
Andere kerken
O.L.Vrouw (Gerdingen). Mergelsteen, 15de eeuw; onderste deel toren 11de eeuw.
Afgebrand na blikseminslag in 1881 en gereconstrueerd in 1883-84.
St.Martinus (Beek). 15de eeuw. De romaanse toren, gebouwd met veldkeien en
natuursteen, is vermoedelijk een gesloten schanstoren die later van een westelijke
ingang voorzien werd. De kerk is rijk aan gotische beelden. De sterk gerestaureerde, zittende madonna met kind dateert van omstreeks 1300.
St.Trudo (Opitter). Mergelsteen, gotisch, typisch Maaslands. Op het neogotische
hoofdaltaar staat een Antwerps retabel uit 1530-1540, van Baskische eik, met zes
beeldengroepen die het lijdensverhaal uitbeelden; de geschilderde binnenluiken
sluiten bij de gebeeldhouwde taferelen aan.
O.L.V. ter Heerbaankapel (Opitter). Eenbeukig gebouw met vroeggotisch schip
van omstreeks 1365, dat in 1661 gewijzigd werd. Laatgotisch koor van 1550. Op
het dak een dakruiter met klokje. De geklede O.L.V. met Kind stamt uit 15001550.

Musea (+)
Heemkundig museum
Tal van gebruiksvoorwerpen van oude ambachten en uit het huishouden van
weleer, prenten en foto’s uit grootmoeders tijd, oude breuken van schuttersgilden,
enz… Een maquette toont hoe Bree eruit zag in 1700.
Rijtuigenmuseum
Een uit de hand gelopen hobby van de eigenaar groeide uit tot een prachtige verzameling. De koetsen, waarmee eertijds kasteelheren en gegoede burgers zich
verplaatsten, werden door de eigenaar mooi gerestaureerd en het is een historische
collectie geworden.
De Gulden Tas
In 1995 zijn twee mannen hier een ambachtelijke koffiebranderij annex winkel
begonnen. In deze kleinste koffiebranderij van het land kan de bezoeker, niet zonder humor, kennis maken met koffie “van boon tot tas” en verneemt hij allerlei
over alle mogelijke soorten koffie. Natuurlijk mag hij ook proeven en hij wordt
zelfs uitgedaagd zijn lekkerste koffie ter vergelijking mee te brengen.
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Bosmuseum
Dit museum, bij de Pollismolen, is een fris, leuk en vooral leerrijk en interactief
museum waar de kinderen spelenderwijs kennis maken met het leven in het bos.
Uiteraard kan in de bossen rond de Pollismolen gewandeld worden. Bij de molen
staat ook een Pijpenmuseum.
Kruidentuin
De gastvrouw en herboriste leidt de bezoeker met veel humor en wetenschap door
een tuin van ongeveer 1 ha groot. Men krijgt er een beeld van de geneeskrachtige
kruiden die in onze streken worden gebruikt in zowel de fytotherapie als in de
homeopathie.
Pure Organic
Wijnmagazijn dat een uitzonderlijke selectie presenteert van meer dan 200 biologische en biodynamische wijnen. Deze wijnen dragen allemaal het officiële keurmerk en zijn gebotteld in het land van herkomst. De zaak betrekt wijnen uit
Frankrijk, Italië, Spanje, Zuid-Afrika, Chili en Australië.

Natuur
Het Itterdal
Opitter. De smalle vallei van de Itterbeek biedt
een grote variatie aan landschappen: van moerassen en weilanden tot loof- en naaldbossen. In
het Wipobos staat de Pollismolen (zie hierboven onder Bosmuseum). Deze molen wordt
reeds in 1296 genoemd als Weyenberchmolen.
In de 16de eeuw veranderde de naam in de Schelenmolen en in 1633 in de molen bij de Pöllen.
Vandaar waarschijnlijk de huidige naam.
De Luysen
Beek. Dit 40 ha grote natuurgebied, deels gelegen in Bree en deels in Bocholt,
maakt deel uit van het Kempen-Broek. Landschappelijk vindt men er een afwisseling van waterpartijen, moerasjes, wei- en hooilanden en broekbossen. Hier komen nog veel bedreigde diersoorten voor en het is een broedplaats voor vele vogelsoorten. Er staan twee kijkhutten, ideale uitkijkposten op dit prachtig stukje
natuur. In het gebied zijn drie bewegwijzerde wandelingen uitgestippeld.
Het Kempen-Broek is een grensoverschrijdend landschap dat zich uitstrekt over
het grondgebied van een achttal gemeenten in Belgisch- en Nederlands Limburg
en Noord-Brabant.

Stadsparken
Het Kasteelpark Itterdal
Is een Engels landschapspark met enkele unieke struiken en boomsoorten.
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De Boneput
Is veel meer dan een stadspark. Het biedt een groot aanbod aan recreatie- en sportmogelijkheden, waaronder natuurlijk het bekende (Kim Clijsters!) tenniscentrum.
De Hof van de Deken
Ligt als een groene oase in hartje Bree. Het was oorspronkelijk de tuin die bij de
Dekenij hoorde. Deze laatste is recent beschermd als monument.

Programma
0730 u:
0800 u:
0930 u:
1000 u:
1215 u:
1230 u:
1430 u:
1715 u:
1845 u:
1915 u:

Opstap Brasschaat- Centrum (bushalte kerk).
Opstap Vogelzanglaan.
Koffie met vlaai in taverne Den Historiek, op het Vrijthof.
Groep 1: bezoek De Gulden Tas (tot 1200 u).
Groep 2: bezoek Stadhuis (tot 1130 u).
RV Bus.
Middagmaal.
Groep 1: bezoek Stadhuis (tot 1630 u).
Groep 2: bezoek De Gulden Tas (tot 1600 u).
RV Bus.
Vogelzanglaan.
Brasschaat.

Menu
- Fresh carpaccio met zongedroogde tomaat, kappertjes en
verse parmezaanschilfers
- Baramundifilet met knolselderpuree en een graantjesmosterdsaus (Baramundi is een topkwaliteitsvis uit de
Australische wateren)
of
Spaans Ibericovarken met een sausje van dragon, rösti aardappel en gewokte groentjes (Iberico is van iets betere kwaliteit dan pata negra)
- Sabayon op basis van champagne
Drank is NIET inbegrepen! Bij de inschrijving opstap (Antwerpen of Brasschaat) en lunch (vis of vlees) vermelden.
Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

10

Dinsdag 30 maart 2010
€ 45
27 februari 2010
Paul Brausch

Bezoek aan Lapperre en kasteel van Gaasbeek
Op Woensdag 21 april brengen we een bezoek aan Lapperre Hearing Systems” te
Groot-Bijgaarden en aan het kasteel van Gaasbeek. Aan wat kunnen we ons verwachten?

Lapperre
Het uitgangspunt van het bezoek kan kort als volgt worden samengevat:
Meer en meer mensen worden geconfronteerd met verstamoeilijkheden, vooral in omgevingslawaai. Toch is
men vaak onvoldoende tot verkeerd geïnformeerd over
de mogelijke oplossingen die er vandaag bestaan.
Ruim meer dan 60 jaar brengt Lapperre deze oplossingen binnen ieders bereik. De
drempel om de eerste stap naar een beter gehoor te zetten is dikwijls te hoog, mede door het gebrek aan de juiste inzichten in de problematiek en de oplossingen.
Ondanks de negativiteit die ten onrechte rond “het hoorapparaat” hangt, stellen
we vast dat de vraag naar bedrijfsbezoeken en voordrachten gestadig toeneemt.
Onze aanpak en organisatie van dergelijke bezoeken, kan als volgt worden samengevat: Voorop staat uiteraard de zorg voor een goed onthaal en een vlotte,
correcte voordracht. Tevens geven we de deelnemers de mogelijkheid om hun
hoorprofiel te laten opmaken, zonder enige verplichting. Uit ervaring weten we
dat dit steeds op prijs gesteld wordt en niet zelden aanleiding geeft tot interessante
nagesprekken.
Eén van de bezoekende reisleiders stelt het zo: "Ik kan een bezoek aan Lapperre
ten zeerste aanbevelen om uw dag te beginnen; men wordt er hartelijk onthaald
met koffie en cake en krijgt er nauwgezette informatie over het gehoor en de oplossingen bij gehoorverlies. U kan er tevens uw hoorprofiel laten opstellen, en dit
alles vrijblijvend "
Programma (Zie ook Recce Blz 3)
Auditorium
Ontvangst en eerste deel van een multimediapresentatie over de anatomie en werking van het gehoor.
Pauze in het cafetaria: koffie met versnapering.
Tijdens de pauze is er gelegenheid voor een vrijblijvende en persoonlijke screeningtest van het gehoor .
Auditorium
Tweede deel van een multimediapresentatie over gehoorstoornissen en oplossingen. Nadien mogelijkheid tot vraagstelling.
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Kasteel van Gaasbeek
Het Kasteel van Gaasbeek is een oorspronkelijk middeleeuwse waterburcht,
thans nationaal museum, gelegen in Gaasbeek, een deelgemeente van Lennik.
Geschiedenis
Vermoedelijk liet Godfried van Leuven hier omstreeks 1240 een burcht bouwen
als verdediging van het hertogdom Brabant tegen het graafschap Henegouwen.
Tijdens het Ancien Régime was dit het centrum van het Land van Gaasbeek. Er
verbleven een aantal belangrijke families uit de geschiedenis der Nederlanden,
onder andere de Hornes en de Egmonts. De bekendste was Lamoraal van Egmont,
die het kasteel kocht in 1565, drie jaar voor zijn dramatische terechtstelling.
Op het einde van de 17e eeuw kwam het kasteel met aanhorigheden in handen van
Louis Alexander Scockaert, baron van Gaasbeek en graaf van Thirimont. Eind
18e eeuw had de familie geen mannelijke nakomelingen en kwam het kasteel door
huwelijksbanden in handen van de Milanese patriciërsfamilie Arconati Visconti.
Paul Arconati-Visconti was een tijdje burgemeester van Brussel en bezat ook
het Broodhuis op de Grote Markt. De laatste markiezin Arconati Visconti was een
Française, geboren Marie Peyrat. Ze stierf in 1923. Zij schonk het domein in 1921
aan de Belgische staat, die de gebouwen en het park in 1924 openstelde voor het
publiek. Dankzij de nabijheid tot de hoofdstad en zijn sprookjesachtige ligging is
het een toeristische trekpleister voor een internationaal publiek geworden.
Sinds 1980 is het een museum van de Vlaamse Gemeenschap.
Het kasteel
Het kasteel ligt strategisch op een helling en vertoont een onregelmatige, polygonale aanleg binnen een omwalling. Het huidige uitzicht is hoofdzakelijk het resultaat van de restauratiewerken uit 1887-1898, achtereenvolgens onder leiding van
architect Charles-Albert en de Franse letterkundige E. Bonafé. De gevel aan de
grachtzijde benadrukt het robuuste, weerbare karakter van de burcht. Hij bewaart
een onderbouw van lokale breuksteen uit de 13e-15e eeuw. Het oorspronkelijke
metselwerk erboven werd waar nodig hersteld of terug opgebouwd tot aan de
kroonlijst. Vensters en erkers kregen daarbij een neogotisch tintje. Het poortgebouw heeft een monumentaler uitzicht. Tijdens de restauratie werd de bakstenen donjon gebouwd met een spietoren en de Brabantse Leeuw in het boogveld.
De toren van (Sint-Pieters-)Leeuw werd heropgebouwd en werd opgevat als een
muurtoren met een trapgevel.
Aan de kant van het ereplein zijn de gevels speelser en opener. Nog origineel zijn
de middeleeuwse onderbouw van de poorttoren, de renaissancistische bovenvensters en de Keizer Kareltoren. De trap in deze toren bestaat uit treden ingewerkt
tussen de buitenmuren en een klimmende colonnade met een vrije, vierkante
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ruimte binnenin. De overige delen werden gerestaureerd in neotraditionele bak- en
zandsteenstijl. De woonvleugel kreeg enkele geraffineerde Italiaanse accenten.
Het interieur werd haast volledig ingericht en gestoffeerd met kopieën van exemplaren uit het Parijse Musée Cluny en andere belangrijke collecties: schoorsteenmantels, lambriseringen, plafonds, deuren, trappen, muurschilderingen. De meeste
zijn uitgevoerd door beeldhouwer Malard en in uitzonderlijke gevallen door V.
Rousseau. In tegenstelling tot de in renaissancestijl gedompelde museumvleugel
ademt het privéappartement van markiezin Arconati Visconti veeleer een bij de
Parijse Hausmann-woningen aanleunende Louis XV-sfeer uit.

Programma
08.30 u: Vertrek aan Mc Donalds Mechelen.
09.00 u: Vertrek aan de Vogelzanglaan.
10.00 u: Bezoek aan Laperre “Hearing Systems”.
12.30 u: Vertrek naar restaurant Casy
13.00 u: Middagmaal.
14.45 u: Vertrek.
15.00 u: Bezoek aan kasteel van Gaasbeek.
17.30 u: Vertrek.
18.30 u: Vogelzanglaan.
19.00 u: Mechelen.
Menu
-Soep van de dag.
-Varkensgebraad met Jagersaus, groenten, perziken en kroketjes.
-Ijsbeker karamel met slagroom.
-Tasje koffie.
Flessen plat- en bruiswater op tafel en één glas witte of rode wijn inbegrepen
(Slimme niet wijndrinkers laten hun glas vullen voor tafelgenoten).
Deelnemers:
Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

Maximum 50 (limiet Lapperre)
Woensdag 21 april 2010
€ 35
02 april 2010
Lou Vranckx
Militair grapje

Officer: "Soldier, do you have change for a dollar?"
Soldier: "Sure, buddy."
Officer: "That's no way to address an officer! Now let's try it again! Do you have
change for a dollar?"
Soldier: "No, SIR!"
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Mededelingen
Necrologie
Het jaar 2009 werd in mineur afgesloten door het overlijden van Kol b.d. Jef Van
den put Ir (°1925) op 29 december, amper één jaar na het heengaan van zijn echtgenote. De verdiensten van Jef voor onze vereniging zijn groot: 13 jaar (van maart
1990 tot maart 2003) zetelde hij als secuur penningmeester in de Raad van Bestuur en werkte hij enthousiast mee aan het uitbouwen van KVVOO tot een moderne vereniging.
Heel veel leden hebben er dan ook aan gehouden de uitvaartplechtigheid in Deurne op 6 januari 2010 bij te wonen om er, samen met het bestuur van KVVOO, hun
deelneming te betuigen aan de familie.
Langs deze weg wensen Lea Van Hoof-Vermeiren en Rose-Marie Pauwels-Van
Akelyen alle leden te bedanken die de begrafenisplechtigheid van hun respectieve
echtgenoten persoonlijk hebben willen bijwonen en die ze misschien niet allemaal
ter plaatse hebben kunnen begroeten. De aanwezigheid van zoveel vrienden was
voor hen een hart onder de riem. Ook de familie Van den put liet weten dat de
aanwezigheid van de talrijke KVVOO-ers een grote steun was.
Georges en Laure Van Walleghem - Clauwaert hebben op Nieuwjaarsdag onverwacht hun zoon verloren. KVVOO heeft zijn medeleven betuigd en een delegatie
was aanwezig op de uitvaartplechtigheid. Georges en Laure schreven: Beste
voorzitter. Uw troostende woorden hebben ons getroffen en helpen ons weer verder in die nare periode. Dank aan alle leden van KVVOO.
Verder vernamen we het overlijden van:
17/10/09: Kol b.d. Jean Simon (°1921)
30/10/09: Maj b.d. Jean Colette (°1934)
01/11/09: Cdt b.d. Emile Hecq (°1920)
30/11/09: LtKol v/h VlW b.d. Joseph Robrechts (°1928)
09/12/09: Maj b.d. Alfred Salmon (°1917)
30/12/09: Kol b.d. Theo Vermeiren (°1932)

Nieuwe Provinciecommandant Antwerpen
Op 18 december 2009 beëindigde Kol SBH Jacques De Kimpe zijn actieve loopbaan. Hij wordt als provinciecommandant opgevolgd door Kol SBH Dirk Verhaegen. Wij wensen hem veel voldoening in deze belangrijke functie.

Rekeningnummer KVVOO
Tot eind 2010 mogen de oude bankrekeningnummers en overschrijvingsformulieren gebruikt worden.
De nieuwe, voor wie ze nu al wil gebruiken, vinden jullie op het schutblad van
deze en alle volgende De Wappers.
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Algemene Vergadering - Volmacht
Op de laatste bladzijde vinden jullie een voorbeeld van Volmachtformulier.
Wie een volmacht aan een ander lid wil geven zonder zijn ledenblad te beschadigen, hoeft dat uiteraard niet uit te knippen. Een kopie, een zelf geproduceerd gelijkaardig formulier of een met de hand geschreven tekst voldoen. Wel moeten
alle gevraagde gegevens daarop vermeld staan uiteraard.

Donaucruise Dvd + CD
Op de dag van de AV zal de Dvd + CD van de Donaucruise van verleden jaar
verkrijgbaar zijn aan 10 euro.

Herinnering lidgelden
Tot op heden hebben de meeste leden hun lidgeld 2010 voor KVVOO/ ANTWERPEN betaald. Indien u op het adresetiket een rode sticker vindt hebben
wij uw bijdrage echter nog niet ontvangen. Om De Wapper in de toekomst te
blijven ontvangen en verder aan onze activiteiten deel te nemen, verzoeken wij u
alsnog de betaling van uw bijdrage (€ 10) in orde te brengen op rekeningnummer
979-9971675-80 van KVVOO, Eeuwfeestlaan 96 te 2500 LIER.
Mocht dit ondertussen reeds gebeurd zijn, beschouw dan deze opmerking als niet
bestaande.

Nieuws van het uitlotingfront
Dit jaar zijn we gelukkig niet tot uitlotingen moeten overgaan. Hieronder de huidige situatie van de vrijstellingen.
VRIJSTELLING VAN UITLOTING.
TOT EN MET

UITSTAPPEN
(maximum 3 dagen)

Juni 2011

Bertram – Blumberg/Mollin –
Boudin – Braem – Coopmans –
Camiel Jacobs – Pauwels/Van
Akelyen – Slootmans – Stas –
Van Caelenberghe – Vanhulsel

Augustus 2012

REIZEN
(minimum 4 dagen)

Pison – Schoone – Tack

Informatie over uitlotingen en vrijstellingen is te vinden in het Huishoudelijk Reglement (zie onze website, ook te bekomen via de secretaris).
Jan
Citaat
"Het huwelijk lijkt veel op het leger; iedereen klaagt erover, maar je staat versteld
van het aantal dat opnieuw dienst neemt."
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De schepenbank van Leuven
Vanaf ongeveer het midden van de twaalfde eeuw tot het einde van de achttiende
eeuw had Leuven een schepenbank. Deze middeleeuwse stedelijke instelling was
tegelijkertijd een rechtbank en een soort van notariaat waar akten en contracten
werden opgesteld en bekrachtigd. De zeven schepenen van de schepenbank traden
in de eerste plaats op als rechters: ze oordeelden in geval van misdrijven of burenruzies. Daarnaast legden ze evengoed de bouw of verkoop van een huis, de opmaak van een testament of een boedelbeschrijving vast. Alle ‘acties’ van de schepenbank situeerden zich in het Leuvense stadhuis.
De secretarissen en hun klerken
tekenden alle uitspraken van de
schepenen op in registers of aktenboeken. Tot 1450 gebeurde dat voor
ongeveer de helft van de akten in
het Latijn. Daarna kreeg het Nederlands (Diets) het overwicht. Nagenoeg al deze akten van de Leuvense
schepenbank uit de periode 13621795 werden en worden nog steeds
door het Stadsarchief bewaard.
Meer dan zes eeuwen schepenbank,
verspreid over 1128 schepenregisters of 950.000 pagina’s handgeschreven tekst:
dit levert een ongelooflijke hoeveelheid informatie over de geschiedenis van Leuven.
Het stadsarchief en de stad Leuven droomden al langer om met deze unieke bron
naar buiten te treden. Recent werd gestart met het pilootproject ‘Itinera Nova , een
omvangrijk digitaliseringproject. Via ‘Itinera Nova’ zullen op termijn alle 1128
registers van de schepenbank zijn ingescand en volledig ter beschikking worden
gesteld via het internet. Op www.itineranova.be krijgt elke geïnteresseerde zicht
op deze rijke archiefbron. Alle 950.000 bladzijden zullen online doorbladerd en
doorzocht kunnen worden.
Het Itinera Nova project zou graag met vrijwilligers werken. De bedoeling is dat
deze mensen, na een opleiding via zelfstudie of in het archief, meehelpen met het
transcriberen: omzetten van akten uit de schepenbank naar gedrukte tekst. Dit
alles zal plaats- en tijdonafhankelijk via het internet kunnen gebeuren, aangezien
de registers momenteel worden ingescand.
KVVOO-ers die geïnteresseerd zouden zijn om mee te werken aan het transcriberen kunnen contact opnemen met Inge Moris (inge.moris@leuven.be) van het
Stadsarchief Leuven (Stadsarchief Leuven, Rijschoolstraat 4/001, 3000 Leuven.
Tel. 016 300 870).
John
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Computerhoekje
Extensies (2) - Tekstverwerking
Het meest eenvoudige tekstdocument heeft .txt (text) als extensie. Het kan gelezen/gemaakt worden met Kladblok of WordPad, twee programma's die deel uitmaken van Windows en die je vindt onder de rubriek Bureau-accessoires in het
startmenu. Het is een eenvoudige "platte" tekst zonder opmaak, die echter veel
wordt gebruikt omdat men er kan van uitgaan dat iedereen deze tekst zal kunnen
lezen. Als je Kladblok gebruikt, vergeet dan niet om in het menu onder Opmaak
een vinkje te plaatsen bij Automatisch terugloop, anders loopt de tekst buiten het
scherm.
Men kan deze bestanden ook openen met meer ingewikkelde programma's zoals
MS Office Word. Als algemene regel geldt dat gesofisticeerde programma's wel de
'eenvoudigere' bestanden kunnen lezen (en maken), maar het omgekeerde kan
niet. Als je bvb in Word een nieuw gemaakt document opslaat kun je in het hulpscherm onderaan klikken op Opslaan als om een lijst te zien van alle mogelijkheden. Je kunt nu één van deze formaten kiezen om uw bestand op te slaan; de extensie in de Bestandsnaam zal automatisch worden aangepast.
Een bestand met de extensie .rtf (Rich Text Format) is een txt-bestand dat ook een
basisopmaak kan bevatten. Men kan bvb het papierformaat kiezen, werkbalken
installeren en afbeeldingen invoegen. Deze bestanden worden in principe gelezen/
gemaakt met WordPad.
Bij aankoop van een nieuwe PC wordt vaak het programma MS Works meegeleverd, een "mini-Office". Het tekstprogramma levert standaard documenten af met
de extensie .wps. Eigenaardig genoeg zijn er soms nogal problemen om deze bestanden te lezen in Word (hoewel van dezelfde firma!), afhankelijk van de versie.
Eventueel kan men een conversieprogramma vinden op de site van Microsoft.
De bekendste tekstextensie is zonder twijfel .doc (Document). Het hoort bij MS
Office Word dat de meesten onder ons gebruiken om hun documenten te maken.
Dit zeer krachtige programma laat alle mogelijke opmaken toe - zeer weinig mensen kennen ten andere alle finesses ervan. Er zijn Officepakketten in omloop uit
1997, 2003 en 2007 (versie 2010 is op komst!). De laatste versie (Office 2007)
lanceert nieuwe bestandsextensies, voor Word 2007 is dat docx. De nieuwe extensie kan niet gelezen worden door de vorige versies, tenzij je op de website van
Microsoft een omvormingspakket ophaalt en installeert, (www.microsoft.com/
downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43c6bb74cd1466).
Pdf-bestanden (Portable Document Format) worden meer en meer gebruikt. Het
formaat werd ontwikkeld door de firma Adobe in 1993.
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Documenten (ook met afbeeldingen) in dit formaat kunnen bekeken en afgedrukt
worden door iedereen die een pdf-lezer heeft geïnstalleerd - ongeacht het besturingssysteem, de oorspronkelijke toepassing of het lettertype. De bestanden zijn
compact (ze nemen veel minder plaats in dan een Word-document!) en eenvoudig
uit te wisselen. Je kunt zelf pfd-bestanden maken met bvb het gratis doPDF
(www.dopdf.com/nl). doPDF installeert zichzelf als een virtuele printer zodat het
opduikt in je printerlijst. Maak een document (met Microsoft Word, WordPad,
NotePad of een andere type software), kies Print en selecteer doPDF als printer.
Het zal je vragen waar je het pdf- document wilt opslaan en wanneer de conversie
klaar is zal het bestand automatisch geopend worden in je standaard pdf-lezer.
Lezen kan inderdaad enkel met een pdf-lezer (meestal Adobe Reader, maar ook
andere gratis programma's zijn op Internet te vinden) en dus niet met de
"normale" tekstverwerkers. Ook de tekst rechtstreeks aanpassen is niet mogelijk.
Je moet dus eerst de verbeteringen aanbrengen in de basistekst en dan deze weer
omzetten naar pdf.
Onder de rubriek "Tekstverwerking" kunnen nog een hele reeks programma's
worden gerekend die we hier niet verder bespreken. Het zijn o.a. de onderdelen
van het MS Office-pakket:
Excel: om "spreadsheets" te maken (tabellen en rekenbladen). Extensie: xls(x).
PowerPoint: om presentaties te maken. Extensie: ppt(x). Een afgewerkte presentatie krijgt de extensie .pps(x). Men vindt dergelijke presentaties vaak op Internet of
in de mailbox. Om ze te bekijken moet je over PowerPoint beschikken OF het
gratis programma PowerPoint Viewer downloaden en installeren (bvb op
www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=048DC840-14E1-467D8DCA-19D2A8FD7485&displaylang=en ).
Publisher: om publicaties te maken (De Wapper bvb). Extensie: pub.
Tenslotte wil ik toch even de aandacht trekken op het programma Open-Office,
een gratis kantoorpakket dat de vergelijking met het dure MS Officepakket goed
kan doorstaan (www.openoffice.org/index.html). Het omvat een tekstverwerker
(Writer), en werkblad of spreadsheet (Calc), een tekenmodule (Draw), een presentatieprogramma (Impress), een formule-editor en desgewenst ook een database. Het mooie is dat de extensies hiervan (bvb odt van Writer ) kunnen gelezen
worden in Word en dat omgekeerd ook de doc-bestanden in Writer kunnen worden gelezen. Open-Office maakt ook zeer snel en zonder omwegen pdf-bestanden
aan. Misschien iets om mee te experimenteren..?
Volgende maal hebben we het over afbeeldings- en filmbestanden.
John
Citaat
Een pacifist is iemand die op voet van oorlog leeft met het leger.
Cees Buddingh
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Toeristisch-Recreatieve Informatie

KLOOSTERSTRAAT, rue du Couvent
Met deze straat zijn we in de oudste volksgroepering van Antwerpen, wanneer we
het domein van de Burcht, als zijnde stadsvreemd, terzijde laten. In de XIe eeuw
stond op deze strandhoogte de St Michielskerk, met haar kapellen op
’t
Kerkhof, met hare twaalf kanunniken, afhankelijk van het Bisdom Kamerrijk. De
plaats verliest echter van haar belangrijkheid op het einde der XIe, begin XIIe
eeuw, wanneer men zich vrijer in de buurt der Burcht neerzet en de Kanunniken
verhuizen naar O.L.V. Kapel (1124). Gansch deze buurt behoort tot het Kiel.
Maar de St Michielsabdij der Witheeren brengt nieuwe belangrijkheid, lokt meer
bewoners bij en het kwartier wordt rond 1300 bij de stad ingelijfd. In 1274 vinden
we “in platea St Michaelis” en weldra St Michielsstrate. In de tweede helft der
XVe eeuw geraakt de naam Kloosterstraat in voege. In de heerdtelling van 1496
heet het “het stratken voer de voorpoorte van Sint Michielsclooster, ende van daer
voerts voerbij die Munte…”.
Het woord Klooster duidde op het Claustrum of ingesloten gedeelte der abdij dat
nauwer aan vreemden ontzegd was. De vertaling diende rue du Cloître te zijn.
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Verscheidene der eerste vrije volksgemeenschappen in de XIe
eeuw hebben St Michiel tot patroon hunner kerk gekozen - om
hem later te verlieren (Vergelijk Brussel: St Michiel-St Goedele.
Van St Michiel wist men menige verschijningen te verhalen in
de middeleeuwen: te Rome, in Frankrijk, bij de eerste kruistochten. Zijn verschijning “in monte tumba” die Mont St Michel
werd (in Frankrijk), in het begin der VIIIe eeuw deed ook hier
St Michiel herdenken op dien kerkwijdingsdag, 16 Oktober. Zijn
groote feestdag bleef echter 29 September.
SINT MICHIELSKAAI EN SINT MICHIELSSTRAAT
In 1847 werden op de gronden van het verbrand stapelhuis geopend de Arsenaal
-, de Verbrande entrepôt- en de St Michielsstraten.
Met die drie namen wilde men de geschiedenis dier plaats herinneren. Onder
Koning Willem was het daar een stapelhuis of entrepôt die uitbrandde bij het
bombarderen van Chassé 1830. Vóór de Hollandsche regeering, onder Napoleon, was er ook een arsenaal opgetrokken meest ten dienste der militaire
scheepstimmerwerf. Het entrepôt was niets anders dan de aloude kerk en abdij
van St Michiels, vóór 1124 de kerk van het seculiere St Michielskapittel, de
eerste kerk van de Antwerpsche gemeente, de Burchtkerk als domaniaal zijnde
niet meegerekend.
ARSENAALSTRAAT
Op de Zuidzijde der aloude hovingen van St Michielsabdij tegenover St Michielsbolwerk op de Schelde (1605). In 1824 deed Willem I hier een arsenaal
bouwen. De aanval op dit arsenaal door de Belgische vrijwilligers, op 27 Oktober 1830, werd door Chassé aanzien als reden tot het bombardement van de
stad waarbij ook arsenaal en entrepôt (St Michielsklooster) afbrandden. Het
werd heropgebouwd in 1833, terwijl het stapelhuis werd gesloopt.
Het arsenaal werd afgebroken in 1868.
Arsenaal is een gebouw of complex van gebouwen voor opslag van wapens en
ander oorlogsmateriaal (Oud Nederlands: tuighuis). Het woord komt uit het
Araabsch, langs het Italiaans en het Fransch om.
VERBRANDE ENTREPOTSTRAAT, rue de l’entrepôt brûlé
Op 25-9-1847 laat het college aan den Stadsbouwmeester
weten dat het de nieuwe straten getrokken over de gronden
van het afgebrand Entrepôt als volgt heeft gedoopt: Arsenaalstraat, Verbrande Entrepôtstraat, Sint Michielsstraat.
Naar het St Michielsstapelhuis, afgebrand op 27 Oktober
1830, door het bombardement van generaal Chassé., bijgenaamd Generaal Bajonet.
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KROMME ELLEBOOGSTRAAT, rue du coude tortu
De Crommenelleboechstrate waarvan gansch de zuidzijde tot St Michielsabdij
behoorde heeft haren naam ontleend aan de elleboogskromming die ze vormde.
De naam komt voor van in het begin der XVIIIe eeuw, een tijdvak waarin men
vele soortgelijke volksnamen ziet geboekt worden.
VLAANDERENSTRAAT, rue des Flandres
Op het terrein van St Michielsabdij.
De opening dezer straat op gronden van den Heer Hagelsteen, werd goedgekeurd
bij Koninklijk besluit van 31 Augustus 1849. Hare benaming werd met de Brabantstraat gegeven bij collegiaal besluit van 19 November 1850. Beide straten,
de ene in de richting van Brabant, de andere in die van Vlaanderen, wilden de
Staten huldigen wier naam ten titel gegeven werd aan de kinderen der koninklijke
familie, Leopold, hertog van Brabant en Philips, graaf van Vlaanderen.
FORTUINSTRAAT
Op gronden van het Zuidkasteel,
genaamd op 19 Mei 1876.
De Fortuin was een der twee grote
brandschepen, uitgereed bij St Michiels, in deze buurt dus, om tegen
de brug van Farnese uit te varen en
te doen springen. Peter Timmermans was gelast met de Fortuin.
De Fortuin die het eerst aan de
ebbe werd toevertrouwd, geraakte
op den linkeroever aan den grond
op redelijken afstand van de brug,
en ontplofte daar (4 April 1585).
GOEDE HOOPSTRAAT, rue de l’Espérence
In 1926 nog gewoon Hoopstraat.
De Hoopstraat is een der nieuwe straten getrokken na de afbraak van het Zuidkasteel
(1874-1876). Zij werd gedoopt bij collegiaal
besluit van 19 Mei 1876.
Zij duidt op het schip de Hoop, dat hier omtrent zijn afreeding kreeg ter vernieling der
Farnesebrug op de Beneden-Schelde in 1585.
De naam zinspeelt op de hoop der belegerden.
Parma valt Antwerpen binnen
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Verhalen/Inzendingen van onze leden
BEZOEK AAN EEN A.I.M (Africa Inland Mission)
Zoals ik reeds vroeger liet doorschemeren was het verblijf in YELEPIA zeer
eentonig. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan de desolate ligging van het oord
die ipso facto het ontbreken van enig verkeer voor gevolg had. Het valt dan ook
niet te verwonderen dat een zeldzame bezoeker die voorbij ons bivak reed er
even halt hield teneinde de commandant,in dit geval 'myself',even te komen
begroeten.
Toen een rammelende stationcar er op een verschroeiende hete namiddag stopte
en een magere blanke, drager van een kapitula, uitstapte, nodigde ik hem meteen
uit op een blikje lauwe cola. Hij vormde immers een welgekomen onderbreking
in mijn van een omgang met blanken verstoken verblijf. Het feit dat ik met een
yankee dominee te doen had, waarvan het 'moederhuis' zich in BOSTON bevond, zorgde voor een bijkomende ...'attractie'. In YELEPIA had hij een bezoek
gebracht aan een van zijn catechisten en was op terugweg naar NAPOPO waar
zijn Missie post gelegen was. Spijtig genoeg stapte hij na het drinken van de
cola onmiddellijk op zodat ik mijn schools Engels ternauwernood had kunnen
uitproberen.
Een tweetal uren later stond hij daar terug (in mijn dagboek had ik de ongewone
drukte genoteerd twee voertuigen op een zelfde dag !). “Mister Lieutenant ...
how could I forget ... please forgive me …”. Me met verwondering afvragend
waarover hij het had, vervolgde hij: “My wife and myself invite you this night at
our home .... for supper ... No problem no?'“ Zijn bijna smekende toon enerzijds
en anderzijds de gelegenheid inziende me enkele uurtjes te kunnen ontrekken
aan mijn triest alleen-zijn stemde ik in met de uitnodiging.
Na het avondmaal van de troep bijgewoond te hebben, verliet ik de bivakzone
hopend tegen het avondappel van 21 u. terug te zijn. De 'Rev Mister Dominee'
had me uitgelegd waar de AIM zich bevond, er op wijzend dat een vergissing
'impossible' was; er was trouwens maar een enkele berijdbare zijbaan die naar
de Missie leidde. Na mijn nog enig proper hemd aangetrokken te hebben en
mijn kapitula voor een lange broek gewisseld te hebben nam ik een pakje beschuitjes van Parein mede voor de 'hostess' en reed, zelf het stuur nemend, zonder voerder de kantonnering uit. Na een 15 tal km was de savanne geleidelijk
overgegaan in een dichte bebossing die me terug het oerwoud rondom NIANIA
voor de geest bracht. Ik vond vlug, zoals de Reverend me aangeduid had, het
smal weggetje, waar trouwens een AIM-bordje verdere twijfels weg nam. Het
glibberig baantje vol slijk vertoonde twee uitgeholde voren, hetgeen me noodzaakte in een schuine positie voorzichtig te rijden ten einde het motorblok niet te
beschadigen.
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Het dicht bladerdak van het woud liet nauwelijks nog enig
licht door en dekte de slingerende weg met een benauwende
donkerte. Opgelucht ontwaarde ik na enkele minuten in de
verte een wat heldere ruimte; het bleek de ingang tot de AIM
te zijn . De vaart minderend zag ik nu trouwens enkele vage
figuurtjes bewegen. Een open terrein oprijdend kwamen ze
aarzelend naderbij en toen .... In de bloedrode schijn van een
ondergaande zon staarde ik, met een nauwelijks te verbergen
afschuw naar gedrochtelijke wezens, die niets menselijks meer
hadden, naar hun purperkleurige wonden, naar hun afterende neuzen, naar hun
met verbanden afgebonden stompen van hand en voeten ... Meteen besefte ik in
een leprozerie terecht gekomen te zijn. Veel tijd werd me niet gegund om enigszins te bekomen van mijn moeilijk uit te drukken gevoelens van medelijden met
de mij omringende menselijke wrakken die me met bloeddoorlopen ogen in de
vorm van spleten aanstaarden. Uit een uit 'poto pot' opgetrokken woonst, bedekt met een strooien dak, was immers de Reverend tevoorschijn gekomen. Met enkele 'lungulas'! (verspreidt
u!) verwijderden zich langzaam de melaatsen. Een meisje van
een jaar of acht, dat op haar tenger heupje een snotbellende
baby torste, verliet treuzelend en met een hartbrekend glimlachje het plein en slenterde naar de omliggende hutten, naar
het oord der verdoemden. '
Mister Lieutenant, welcome in our home' … Verstrooid keek ik
nog even naar het meisje-. 'Oh, don't mind ... we care for them
… that's our job ... they are happy here'. Hij loodste me naar
de ingang van zijn woonst. Een jonge magere vrouw, gehuld in
een tot op de tenen hangend jeansachtig blauw kleed, stak me
met een bedeesd glimlachje de hand toe. Met een 'welcome' wees ze me een uit
bamboe vervaardigde leunstoel aan. De dominee kwam zich naast me nestelen,
terwijl de 'jeans-lady' me een glas uitgeperst appelsiensap aanbood. Na ingestemd
te hebben met de 'sorry we never drink beer or other strong drinks' bracht ik het
lauwe sap aan de lippen. Toen eerst dacht ik aan m'n cadeautje dat ik, denkelijk
onder de indruk van het aanzicht der melaatsen, in de jeep achtergelaten had. Ietwat verlegen presenteerde ik het aan de gastvrouw, die ermee in een aanpalend
vertrek verdween. De hierop volgende stilte respecterend,verwonderde het me
een in het Engels gevoerd gesprek te horen. De gedachte aan een in het Engels
opgeleide boy verdween meteen toen een andere vrouw, uit het vertrek komend,
aan me voorgesteld werd. Het was een circa 60 jarige grijze dame die lachend de
wat spottende benaming waarmede ze door de dominee begroet werd aanvaardde:
'our wonder doctor,,our fetishist'. De gastvrouw verscheen daarop met een rieten
schaaltje waarop ik mijn beschuitjes, minutieus in een half cirkeltje uitgespreid,
terugvond en ze in ons bereik op een klein tafeltje plaatste.
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Doorheen de met een muggennet afgesloten deuropening weerklonk het woudconcert gebracht door de kreten en het geschreeuw van allerlei dieren en vogels
terwijl het getjilp van krekels voor de grondtoon zorgde. Mijn gastheer verbrak
mijn stil luisteren naar de broussegeluiden met een ode aan de velen die hem
steunden vanuit BOSTON met geldelijke en materiële giften, o.a. medicamenten, hetgeen hem toeliet naast een dispensarium en opvangplaats voor melaatsen
zich ook nog te wijden aan zijn zendelingenwerk in de nabij gelegen dorpjes.
Een beetje verstrooid luisterend gingen mijn gedachten naar de oudere vrouw,
naar het omwindsel dat ze aan haar rechterhand droeg. Ongewild kwam het
beeld van pater DAMIAAN me voor de geest .Zou ze soms ook... ? Verder reikten mijn droevige gedachten niet ... want de gastvrouw kwam zonder de 'wonder
doctor' de tafel dekken. Toen de oude dame ook niet aan tafel verscheen, verminderde mijn misplaatste bezorgdheid, mijn ongegronde vrees voor een mogelijke besmetting (gedachten die me bij het neerpennen nog even beschamen). De
ingrediënten van het souper verwoordde ik in mijn dagboek als 'zeer sober': Een
massa pundu bladeren(van de maniok), het hart van een palmnoot, een portie
rijst en een zeer mager kippenbilletje, met als nagerecht een sinaasappeltje, het
geheel doorgespoeld met gefilterd water met een chloorachtige smaak. Uit de
gevoerde tafelgesprekken meende ik opgevangen te hebben dat de bestrijding
van de melaatsheid 'under control' was, enerzijds door het afzonderen van de
slachtoffers, anderzijds door de helende geneesmiddelen, waaruit bleek dat het
gevaar voor besmetting miniem was en aldus de ingeboren schrik der onwetenden ongegrond was (Zou hij mijn blikken naar de in een doek gewikkelde hand
der oude dame opgemerkt hebben?).
Eventjes leek de Reverend, mister X, zijn rol als gastheer in te ruilen voor die
van geloofsprediker toen hij meende mij er met argumenten van te moeten overtuigen dat de Rooms katholieke godsdienst, die ik als Belg vanzelfsprekend beleed, heel wat onwaarheden inhield: 'The Mother Maria was not a virgin, Jesus
had a lot of brothers, and there was never a resurrection' waren enkele van de
me bijgebleven opmerkingen met dewelke hij trachtte me in een zekere verlegenheid te brengen. Een wat minder ongemakgevoel ondervond ik toen de zendelingen na de maaltijd rechtstonden, zich naar een klein harmonium begaven
en er onder de klagende tonen van het orgeltje een 'thank you Lord' lied aanvingen. De familiale sfeer die ik verwacht had leek plots mijlen ver, zodat ik
meteen de gastheer en zijn eega wees op het 'alleen achter laten van mijn soldaten' m.a.w. ik kon, ik mocht liet langer blijven. Als afscheid vroeg de Reverend
me of hij de volgende morgen even in mijn bivak mocht langskomen, teneinde
aan de soldaten een rijkelijk geïllustreerd bijbeltje te schenken, feit dat ik als
'gast' moeilijk kon weigeren.
't Moet rond 9 u geweest zijn toen ik afscheid nam van de AIM. Buiten werd ik
meteen opgeschrikt door hevige windstoten,bliksems en dondergerommel. De
moeilijke doorgang van de woudpiste indachtig vreesde ik niet alleen de storm-
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regens maar voornamelijk het gevaar inherent aan wegversperrende, ontwortelde
bomen en takken, waardoor ik zonder verder dralen de sporadisch door de bliksem verlichte nederzetting verliet. Rijdend over de kronkelig piste meende ik in
het schijnsel van de koplampen meerdere schrikaanjagend, lichtweerkaatsende
ogen op te merken die even verstard vlug in het oerwoud verdwenen. Denkelijk
behoorden ze aan katachtige roofdieren. Eindelijk, wat leek die oerwoudpiste
oneindig lang, dook de bevrijdende hoofdweg op. Het woud met zijn vervaarlijke,
me als het ware steeds dichter insluitende reuzenbomen, zijn laag boven de weg
zwiepende takken en het geschreeuw van opgeschrikt wild lag achter me. Het
gevaar leek geweken. Over de zanderige hoofdweg, een 'highway' gelijk, bracht
het zacht zoemend geluid van de motor me terug een veilig rustig gevoel. Echter
niet voor lang. Enkele minuten later ploften ongewoon hevige regenvlagen op het
linnen jeepdak en de ruit. Het ritme van de ruitenwissers bleek slechts in staat om
me een paar meter ver te laten zien, terwijl stormwinden me van de weg dreigden
te vegen Aldus bang wachtend op minder hevige regen en windstoten, kon ik
slechts met korte sprongen vorderen.
Met een tweetal uren vertraging bereikte ik tenslotte het bivak. Binnen in de gite
verried een pletsend geluid de doorlaatbaarheid van mijn strooien dak. Gelukkig
was het terras droog gebleven. In de kantonnering had de ooffr van dienst zich na
het avondappel meermalen aangeboden bij de 'Bula Matari' die spoorloos bleek te
zijn. Opgelucht kwam hij me met een 'tout présent, mon lieutenant'.. het verslag
leveren. Het duurde tenslotte lang vooraleer ik, na geluisterd te hebben naar het
nog over het bivak heersend stormweder met het onheilspellend gekraak en neervallen van afgebroken takken, in een onrustige slaap viel. Droombeelden van
vreselijk verminkte wezens, van de melaatsen, van het blijkbaar door de ziekte
nog niet aangetast meisje en tenslotte van een schreeuwende predikant, flitsten
voorbij. Uiteindelijk besloot ik er nooit meer alleen op uit te trekken in de nacht,
hoe groot het verlangen ook mocht zijn een avond door te brengen, omringd door
een vredige familie, om er van een huiselijke warmte te kunnen genieten
Roger

DE MILITAIRE ERFENIS VAN BRASSCHAAT (2)
Achter deze kazerne begint het Groot Schietveld: één van de schietvelden die
vandaag nog intensief gebruikt worden door Landsverdediging. Ook de politiekorpsen van de verschillende omringende zones komen er schietoefeningen houden. Dit oefenterrein is uit veiligheidsoverwegingen niet toegankelijk voor het
publiek. Door zijn ontoegankelijkheid heeft de natuur zich op een unieke wijze
weten te handhaven en te ontwikkelen. Zo heeft een adderpopulatie zich gevestigd ter hoogte van de Brechtsebaan wat een zeldzaamheid is in onze streken. Het
Universitair Centrum Antwerpen heeft, wegens de aanwezigheid van het uniek
ecosysteem, verschillende studieprojecten lopen in het Groot Schietveld. Het Ministerie van Landsverdediging heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met
het Agentschap van Waters en Bossen om deze oefenterreinen op natuurgebied te
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beheren. Er loopt momenteel nog een project voor natuurherstel. De her-meandering van de Kleine Aa is reeds een feit. Wat rest zijn plagwerken om de oorspronkelijke heidevegetatie terug te halen.
Aan de achterzijde van de Coppenskazerne liggen de restanten van twee koepels. Het metselwerk is nog intact en de onderbouw van de koepels is nog toegankelijk. Ze dateren van eind 19e eeuw en vormden de oefenplaats voor de
vestigingsartillerie. Momenteel worden de koepels gebruikt om voertuigen te
testen op hun baanvastheid op hellingen.
Het Klein Schietveld is het oudste van de twee domeinen en
ook het meest interessante van
de twee. Het vormt a.h.w. de
verlenging van het oude kamp
gericht naar het noorden, richting Kalmthout. Ondanks het
feit dat het domein vanaf 1820
in gebruik is genomen door de
overheid, werd de Staat er pas
vanaf 1852 de eigenaar van.
Dan volgde de ene onteigening na de andere en het domein groeide tot het zijn
limiet in diepte bereikte in 1859. Op dat ogenblik raakte het de noordergrens
van Kalmthout. Daar verder onteigeningen doorvoeren te duur bleek voor de
Belgische regering, besliste de overheid om het braakliggend stuk grond aan de
overkant van de Bredabaan aan te kopen. Dit terrein werd dan het Groot Schietveld. Later zullen toch nog onteigeningen volgen in het Klein Schietveld (en dit
tot in 1956) voor een uitbreiding in de breedte.
De voornaamste overblijvende getuigenis van de schietoefeningen met zware
wapens is het Keinenfortje, ook Hertenfortje genoemd. Het bevindt zich midden
in het Klein Schietveld: een klein fort gebouwd in beton. Het bouwwerk diende
als doelwit voor de in 1886 grootst gekende kalibers. Met de resultaten van deze
proefnemingen werd de betonsamenstelling op punt gesteld waarmee de forten
van Luik en Namen gebouwd werden. In deze polygoon vergaarde het Belgisch
leger eveneens de nodige expertise in het gebruik van zware kanonnen, mortieren en houwitsers. Deze militaire kennis en technologie zal ook buiten België
toegepast worden in de jaren die daarop volgen en zo mee de loop van de Europese geschiedenis bepalen.
Omdat de schietoefeningen vanaf 1894 konden doorgaan in het Groot Schietveld kwam er ruimte vrij om andere militaire activiteiten te ontplooien in het
Klein Schietveld. Tot op dat ogenblik maakten de artilleristen de dienst uit in
het oude kamp. Het bekendste gebouw toen was de mess officieren. De eerste
mess brandde af in 1904 en de nieuwe, op dezelfde plaats, dateert van 1906.
(wordt vervolgd)
Jos
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Last Minute
CONFERENTIE EAVB
De Euro-Atlantische Vereniging van België afdeling ANTWERPEN nodigt ons uit
voor een avondconferentie over “De Pipelines van de NAVO in Centraal Europa en
de betekenis ervan voor BELGIË” met als spreker LtGen bd Hedwig VAN REMOORTEL.
De conferentie gaat door op donderdag 25 februari 2010 in de gebouwen van ING
Lange Gasthuisstraat 20 te 2000 Antwerpen. Ze begint om 19.30 uur en wordt gevolgd door een receptie. Deelname in de kosten: conferentie met receptie 5 € voor
EAVB leden en 7 € voor de niet-leden. Er is ook een VIP arrangement aan 60 € met
maaltijd en voorbehouden plaatsen op de conferentie (begint om 18.00 uur).
Inschrijving op onderstaand adres of per e-mail naar hugo.ma2@scarlet.be, rekening:
EAVB Antwerpen 220 / 0016927 / 85 (IBAN : BE89 / 2200 / 0169 / 2785).
Stadskledij gewenst, militairen graag in uniform .
Hugo MADOU, Voorzitter EAVB, Fruithoflaan, 23 bus 13, 2600 Antwerpen.
OUDERDOMSRENTE
Voor die onder ons wiens vrouw of partner geniet van een rustpensioen. (= absolute
voorwaarde). Tot 31-12-1967 werden op uw loon als bediende bijdragen ingehouden voor de vorming van een ouderdomsrente. Dit was een aanvulling op uw pensioen. Sinds 1 januari 2001 wordt deze rente omgezet in kapitaal en uitbetaald als éénmalige betaling. Het loont de moeite na te gaan of dit, zeker voor de jongeren onder
ons, het geval is geweest. Het volstaat een mailtje te sturen naar renten@rvp.fgov.be
met uw naam, adres en rijksregisternummer op snel een antwoord te krijgen
op hoeveel U recht heeft. Dit kan ook schriftelijk naar Rijksdienst voor pensioenenZuidertoren- B 1060 BrusselVoor bijkomende uitleg kan u terecht bij Claeyssens
William of op de website : www.rvp.fgov.be
VOLMACHT
Ondergetekende (Naam en Voornaam) :..................................................................
wonende te (Straat, nummer, bus, postcode, Woonplaats): ……………………….
……………………………………………………………………………………..
geeft hierbij volmacht aan (Naam en Voornaam): ………………………………..
om mij te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van KVVOO die plaats
heeft op 10 maart 2010 te Brasschaat.
(handtekening):
1. De handtekening dateren en laten voorafgaan
door "Goed voor volmacht".
2. Meegeven aan een ander lid of tijdig opsturen
naar de secretaris.
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