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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 05
Okt

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

23

30 Sep

Don 14
Okt

Uitstap naar het Waasland. Details in vorige De Wapper. Org: William Claeysens. Tf 03 4499353.

35

01 Okt

Don 18
Nov

Korpsmaaltijd in het Hof van Reyen. Details op Blz 5.
Org: Jan Vingerhoets. Tf 03 4806101.

46

4 Nov

Din 07
Dec

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

23

25 Nov

Din 11
Jan

Nieuwjaarsmaaltijd in het Hof van Reyen. Details in de
volgende De Wapper.
Org: Jan Vingerhoets. Tf 03 4806101.

En
verder

Gepland programma 2011 op Blz 4.
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Het woordje van de voorzitter
Beste KVVOO-ers,
De reis van 2010 is nog maar net achter de rug en we moeten al dringend met
de voorbereidselen van de reis 2011 beginnen. Mil is daar ten andere al mee
bezig!
Wat al vaststaat is de bestemming: het wordt Portugal, zoals voorgesteld op
de Algemene Vergadering. Zeker is ook dat we de beproefde formule van één
centraal hotel zullen kiezen, van waaruit we dan onze uitstappen kunnen
plannen. Gezien de afstand lijkt ons ook heen- en terugreis per vliegtuig aangewezen en mikken we op een verblijf van 10 dagen. Wat nog niet vaststaat
is de centrale plaats van waaruit we zullen opereren en welke plaatsen we
zullen bezoeken.
Sommige leden hebben ook al de juiste data gevraagd, omdat ze dan die
periode vrij zouden kunnen houden. In een eerste benadering hebben we de
periode van 12 tot 21 september 2011 vooropgesteld. Die periode kan natuurlijk nog aangepast (moeten) worden in functie van de planning van de touroperator…
Ik wil ook nog eens terugkomen op de wandel/fietstocht van augustus, waar
ik veel lof heb gehoord over de organisatie van de fietstocht. De wandelaars
echter waren niet zo tevreden. Een wandeling van 5 à 6 Km (meer zou een
aantal deelnemers waarschijnlijk afschrikken) duurt, met één rustpauze,
maximum 2 uur. Terwijl de fietsers ongeveer 5 uur onderweg zijn... Aparte
vertrektijden is ook geen goede oplossing, omdat van de echtparen vaak één
fietst en de andere wandelt. Daarom zullen we de volgende keer de fietstocht
beperken tot 3 uur zodat de wandelaars niet te lang op de fietsers moeten
wachten. En misschien heeft dit wel een "revival" van de fietstocht tot gevolg...
John

Mededelingen
Necrologie
We vernemen het overlijden van:
15/05/10: Kol v/h Vlw Jacques Leback (°1928)
15/07/10: Ere-FKP Yves Böting (°1942)
23/07/10: Cdt André Weicker (°1931)
10/09/10: Ere-Opperaalmoezenier Paul De Lodder (°1932)
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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.
ONTWERP PROGRAMMA 2011
11 januari:

Nieuwjaarsmaaltijd.

01 februari:

Tweemaandelijkse maaltijd.

?? februari

Uitstap in Antwerpen.

?? maart:

Uitstap Kemmel en Passendale.

24 maart:

Algemene Vergadering.

05 april:

Tweemaandelijkse maaltijd.

?? April:

Uitstap naar Spa.

??mei:

Uitstap naar Thuin.

07 juni:

Tweemaandelijkse maaltijd.

?? juni:

Uitstap naar Halle.

?? juli:

Ontvangen KVEO. Nog niet beslist wat en waar.

15 juli:

Festival Schoten.

?? Augustus:

Fiets- en wandeltocht.

?? September:

Reis naar Portugal.

04 oktober:

Tweemaandelijkse maaltijd.

?? oktober:

Uitstap naar Melsbroek.

?? november:

Korpsmaaltijd.

06 december:

Tweemaandelijkse maaltijd en bezoek van Sint Niklaas.

Hou met dit alles nu al rekening. Onvoorziene problemen kunnen aanleiding
geven tot kleine veranderingen
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Toekomstige Activiteiten
KORPSMAALTIJD
De korpsmaaltijd heeft plaats in de zaal “ORANGERIE” van het “Hof van Reyen” te
Boechout (Oude Baan 39, 2530 Boechout, 03 455 08 94) op donderdag 18 november
2010. Aperitief vanaf 12.00 uur en maaltijd te 13.00 uur.
MENU:
Aperitief met hapjes
Toast aan Z.M. de Koning
Victoriabaarsfilet met mosterd, op een bedje van spinazie met witte botersaus
Parelhoen roomsoep met paddenstoelen en prei
Kalfsnootjes gebakken met sjalotjes in rode wijnsaus, met aangepaste groenten &
dauphin aardappelen
Warme bladerdeeg met rode vruchten & frambozencoulis / vanille-ijs
Mokka of thee met versnaperingen
Aangepaste kasteelwijnen.
Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

donderdag 18 november 2010.
€ 46.
04 november 2010, na deze datum worden geen inschrijvingen
of annuleringen meer aanvaard.
Jan Vingerhoets (03 480 61 01).

Computerhoekje
Een wirwar van kabels en aansluitingen!
Als je apparaten moet aansluiten (aan een nieuwe PC bvb) wordt je vaak geconfronteerd met een reeks kabels en aansluitingen die op het eerste gezicht even de wenkbrauwen doen fronsen. Maar alles blijkt dan toch nog mee te vallen want elke kabel
past als bij wonder maar in één welbepaalde aansluiting. Toch is het misschien nuttig
de meest gebruikte eens te overlopen.
De USB-aansluiting (Universal Serial Bus) is waarschijnlijk door
iedereen gekend. Nagenoeg alle apparaten worden tegenwoordig
met een USB-kabel aan de computer aangesloten. Momenteel is
versie 2 de standaard, maar de transmissiesnelheid is een beetje te
klein om met grote bestanden te kunnen werken. Versie 3, die dat
wel zal mogelijk maken, is in aantocht. Vanaf nu zullen nieuwe
PC's hiermee worden uitgerust. De aansluitingen zijn
"backwards" compatibel: een apparaat USB 3 kan aangesloten worden op een oude
USB 2-poort en omgekeerd, maar de snelheid zal dan in beide gevallen deze van
USB 2 zijn. Er bestaat ook een miniversie met een ietwat andere stekker, die vooral
gebruikt wordt om kleinere apparaten (gsm, camera,...) aan te sluiten.
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Naast USB werd vroeger ook een ander soort aansluiting gebruikt om externe apparaten aan te sluiten: de Firewire (of IEEE
1394). Ze werd voornamelijk gebruikt voor snelle apparaten en
camcorders. De concurrentie van USB was echter te groot en Firewire-aansluitingen worden in nieuwe PC's nog nauwelijks voorzien. Een nadeel was ook dat de 3 bestaande types (met verschillende transmissiesnelheden) niet uitwisselbaar zijn.
Ook hier bestaat een miniversie (DV of I.LINK genoemd) die eigenlijk het meest
voorkwam en vooral voor camcorders werd gebruikt.
(S)VGA staat voor (Super) Video Graphics Array. Het is de standaard voor het aansluiten van (analoge) computerschermen. VGA
heeft zijn beste tijd gehad omdat de nieuwe platte digitale schermen een andere aansluiting nodig hebben.
Deze "digitale" opvolgers zijn DVI (Digital Visual Interface) en de HDMI (High Definition Multimedia Interface onderaan op de foto). Eigenlijk zijn beide kwalitatief gelijk.
Bij HDMI wordt wel geluid meegestuurd, terwijl DVI enkel
beeld levert. HDMI is ook dé standaard voor de aansluiting
van High Definition DVD-spelers en -recorders aan TVtoestellen. Om het nog een beetje ingewikkelder te maken
werd nog een andere digitale verbinding op de markt gebracht: de DisplayPort, die vaak gebruikt wordt om beamers aan te sluiten.
De klassieke printerpoort van vroeger is zo goed als verdwenen.
Een printer wordt nu normaal met een USB-kabel aangesloten.
Ook de ronde PS/2-connector is een dinosauriër in computertermen,
maar bestaat nog steeds. Er zijn er normaal twee: een paarse om het
toetsenbord aan te sluiten en een groene voor de muis.
Alle computers hebben een ethernetaansluiting die dient om
verbinding te maken met het internet via een kabel- of een
adsl-modem. De stekker van die ethernetverbinding heet RJ
-45 (Registered Jack 45). De meest gangbare aansluiting is
er een met een werksnelheid van 100 megabit. De snellere
gigabit-aansluiting is enkel interessant als je grote hoeveelheden bestanden uitwisselt op het internet.
Vandaag hebben veel verbindingen geen kabel meer nodig: de communicatie verloopt draadloos. Wireless USB, Bluetooth en Wifi zijn draadloze systemen die niet
compatibel zijn met elkaar, maar die men wel naast elkaar kan gebruiken. Die systemen zijn heel soepel, maar ze worden wel gevoed met batterijen, die regelmatig leeg
blijken te zijn op het ogenblik dat men aan een dringend werk bezig is...
Geef mij dan toch maar de goeie ouwe kabelverbindingen!
John
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Toeristisch-Recreatieve Informatie
ANTWERPSE STRAATNAMEN

GILLISPLAATS (Verschansingsstraat/Vlaamsche kaai)
Straat geopend op het Zuidkasteel (1874‑1876). Zij kreeg hare benaming bij Collegiaal besluit van 19 mei 1876, ter herinnering aan de familie Gillis wier leden in de
XVIe eeuw achtereenvolgens zulke grooten dienst, 't zij als griffier, 't zij als pensionaris aan de stad Antwerpen bewezen. Vooral hebben de dooppeters echter gedacht
op den oudsten dezer, op dengene die in 1876 het best gekend en meest gevierd was,
den humanist Petrus Aegidius (Gilles),
leerling van Erasmus, brieven wisselend met alle de grote humanisten van
zijnen tijd, en griffier onzer stad. Hij
gaf hier te Antwerpen ook uit de Utopia van zijn vriend Thomas Morus
(1517),
Petrus Gilles stierf in 1533. Zijn zoon,
Jan Gillis, wiens geschiedenis te schrijven blijft, heeft als pensionaris in de
lastigste jaren van haar bestaan, de stad Petrus Gillis (rechts) met Erasmus. Geschenk
nog veel grooter diensten bewezen.
voor Thomas More.
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KASTEELSTRAAT EN KASTEELPLEINSTRAAT
Na de afbraak van het Zuidkasteel (1874‑1876) werden op de vrijgekomen gronden een groot aantal nieuwe straten getrokken, welke hun benamingen ontvingen bij Collegiaal besluit van 19 Mei 1876. (Maar dat
weten jullie intussen wel zeker?) Vele dezer benamingen herinneren aan het Kasteel en zijnen bouw.
Het bouwen van het kasteel werd voorgesteld door Kardinaal Granvelle. In 1567
werden de plannen van den ltaliaanschen ingenieur Francesco Pacciotto in den
Staatsraad en door Philips II goedgekeurd. Op 24 Oktober deed de hertog van Alva
de werken beginnen door den ondernemer Jacob van Henckxhoven. Het Kasteel was
voltooid in 1572. Het was een vijfhoek, volgens ltaliaansch systeem, met lange muurfronten en kleine bolwerken. Er waren vijf bolwerken: 1) Fernando, 2) Toledo,
3) Pacciotto, 4) Alva, 5) Duce. In 1577 werd het kasteel grootelijks verwoest en het
standbeeld dat Alva er zich had doen oprichten, verbrijzeld door de Antwerpsche
bevolking.
Het Kasteel werd later heropgebouwd door Alexander Farnese. In 1701 (Fransche
bezetting van 1701 tot 1706) werden de bolwerken grooter gemaakt en tusschen deze
werden nieuwe vestingwerken (halve manen) geplaatst. In 1804 diende het tot verblijf der gevangenen welke in het arsenaal en op de scheepsbouwwerken arbeidden.
In 1830 (26 okt.) sloot Generaal Chassé (standbeeld vóór de KMA in Breda) zich op
in het kasteel en deed de stad beschieten op 27 Okt. 1830. In december 1832 werd
het Kasteel belegerd en ingenomen door de Franschen. Het werd later door de Belgische militairen herbouwd (1833, 1853).
De afbraak van het kasteel werd beslist in 1868 en was voltrokken in 1876. Het terrein (circa 98 Ha) werd verkocht op 14 Okt. 1869 voor 14 millioen frank,
Het Kasteelplein, lag voor het Zuidkasteel en begrensde de stad tot aan de Begijnenpoortvest. Scheldewaarts, op het einde van de Kloosterstraat, eindigde "de plein" met
eene scheepstimmerzaat. Daar, omtrent den Kroonenburgtoren en de poort van denzelfden naam, heette het den verloren Cost, tot op het tijdstip dat Alva het kasteel
deed maken (1576). Langsheen de "plein" was er de pallemollebaan.
(N.v.d.r. De kasteelpleinstraat ligt noordoostelijk van bijgaande kaart en komt uit op
de binnenring waar de Amerikalei overgaat in Britse lei.)
ZUIDERPLAATS (nu Bolivarplaats)
De Zuiderplaats en de Zuiderlei, nu Amerikalei, werden getrokken na de afbraak van
het Zuidkasteel en kregen hunne benamingen bij Collegiaal besluit van 19 Mei 1876.
Deze benamingen werden gegeven omdat deze plaatsen aan het Zuideinde der oude
vestingen en der oude stad gelegen zijn.
(N.v.d.r. Aan het andere eind der leien was er de Noorderplaats, waarvan vandaag
de Noorderlaan vertrekt).
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BARON DHANISLAAN
Bij Collegiaal besluit van 7‑1‑1913, wordt aan de nieuwe
straat, om alle verwarring te vermijden tusschen de Volksstraat en de Volkslei, deze laatse geopend op de Zuidergronden, den naam gegeven van Baron Dhanislaan, ter nagedachtenis aan den beroemden Afrikareiziger en inrichter‑chter‑aanvoerder van den veldtocht tegen de Arabische Slavenhandelaars. Baron Dhanis, geboren te Londen op
11‑03‑1862, overleden te Brussel op 13‑11‑1909.
EMIEL BANNINGSTRAAT
Het College beslist op 12 Aug. 1910, teneinde alle verwarring te vermijden, het gedeelte van de Leopold de Waelstraat, gelegen tusschen de Lambermont‑ en de Zuiderplaats (nu Bolivarplaats), te herdoopen en daaraan den naam te geven van Emiel
Banningstraat, ter nagedachtenis van den zoo zeer gewaardeerden medewerker van
wijlen den Staatsminister Lambermont voor de vrijkooping der Schelde.
Banning was directeur‑generaal bij het ministerie van buitenlandsche zaken. Hij was
ook een der eerste verdedigers van den Congostaat.
GENTPLAATS EN GENTSTRAAT
Die plaats behoorde hier eenmaal tot het centrum van het Hoog Kiel. Van af 1568 lag
het op de grens van het Kasteelveld en viel voorgoed in de versterkingsgronden in
1701. De straat werd getrokken op het afgebroken kasteel en genaamd in 1876.
(N.v.d.r. Vandaag bestaat de Gentstraat niet meer. )

Verhalen/Inzendingen van onze leden
NAAR DE INLANDSE MARKT
Het aankopen van o.a. trossen bananen ter bevoorrading van ons detachement, vormde steeds een welgekomen afleiding. Hiertoe begaf ik mij vergezeld van Lt P naar de
dichtbijgelegen nederzetting waar regelmatig een markt gehouden werd. Bij een van
die gelegenheden, rijdende over de noordelijke 'highway' van onze Kolonie, dienden
we plots vaart te minderen toen voor ons uit twee lange karavanen lastdragers langs
beide zijden van de smalle weg moeizaam vorderden. Diep voorovergebogen sjouwden meestal vrouwelijke inlanders enorme grote rieten manden die boordevol gevuld
waren met dicht samengeperste katoenvlokken. Het primitief transport eindigde zo’n
2 km verder op een open plek aan een COTONCO gebouw. Hier aangekomen gingen
we de blanke begroeten die gezeten achter een plooibaar tafeltje in een register het
gewicht noteerde van de manden die van een primitieve bascule vervolgens naar een
vrachtwagen gedragen werden. Hierbij viel het ons op dat nadat een groepje lastdragers hun katoen afgeleverd hadden, aan hun begeleider, een man, een bedrag uitgekeerd werd. Vervolgens begaven de groepjes zich naar een nabijgelegen marktpleintje. We volgden ze. We vonden er trouwens de begeerde trossen bananen.
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Nadien slenterden we tussen de op de grond uitgespreide waren, die doorgaans door
vrouwen te koop aangeboden werden en de gewone broesse 'gadgets' omvatten, zijnde spiegeltjes, bont gekleurde kralen, reeds verschoten katoenen stoffen, een stuk
zeep, lucifers en kaarsen. Als eetwaar vonden we naast de nog groene trossen bananen, palmwijn, aardnootjes, maïskolven en het onwel riekende maniokmeel. Het viel
ons ook op dat de inlanders, zowel de vrouwen als de mannen, slechts een kortrokkige pagne droegen waarbij noch de borst noch de benen bedekt waren en iedereen zich
blootsvoets verplaatste. Ze vormden aldus een opvallend contrast met een kleurige
kledij dragende stedelingen met de zwarte dames die ik in STAN zag paraderen. Het
wees terug op het armoedig bestaan der AZANDE.
Even stond ik versteld bij het zien van enkele vrouwen die afstotelijke, enorme zwellingen vertoonden o.a. aan de keel maar meestal aan hun voeten, waardoor ze zich
met grote moeite wisten te verplaatsen Het wees op een ziekte die voornamelijk de
AZANDE trof m.n. 'elefantiasis’ in de volksmond 'olifantenpoot' genoemd. Een even
verrassend beeld vormden enkele katoendraagsters die, na hun draagband van het
hoofd verwijderd te hebben, een abnormale lange schedel bleken te hebben waarbij
hun kroezelharen versierd waren met enkele ivoren staafjes. Lt P vertrouwde me toe
dat dit MANGBETU vrouwen waren, behorend tot de stam die zich ten zuiden van
de DUNGU rivier gevestigd had, en dat hun territorium zich tot PAULIS uitstrekte.
Plots had de Lt zich verwijderd en voerde hij een nauwelijks te begrijpen, nogal luid
gesprek met een van die vrouwen. Ze droeg op haar rug in een bundel een enkele
maanden oude baby waarvan het schedeltje met een strak aangespannen windsel omwonden was. Zijn stem verheffend had voor gevolg dat de moeder na luid tegenpruttelen met woedende blikken uiteindelijk langzaam het windsel losmaakte. Inmiddels
was het tweetal omringd door een schare luid taterende vrouwen. Even vrezend voor
de veiligheid van mijn begeleider was ik opgelucht toen hij zich met luide 'lungula's’ (verwijdert u) kon bevrijden uit de hem insluitende vrouwen.
Terug in de jeep gaf hij uitleg voor zijn vreemd lijkend optreden.'Voyez vous ROGER, comment il faut faire respecter la loi ... Notez que Ie Gouvernement défend ce
soit- disant traitement de beauté.’ Mijn nog steeds verbazende blikken ontwarend
vervolgde hij: 'Allonger Ie crâne du petit est un acte criminel qui met en danger un
développement normal des capacités intellectuelles de l'enfant. C’est notre devoir, en
représentant notre Gouvernement, de donner l'ordre d'enlever les bandes.' Ietwat versteld, verkreeg mijn collega nog meer waardering voor zijn kordaat optreden. Wat
had ik nog veel te leren in mijn FP-Job! Niettemin begon ik te twijfelen aan het gevolg dat zou gegeven worden aan zijn bevel. Kon men immers van een moeder verwachten dat ze haar kind zou ontrekken aan een oeroude schoonheidsbehandeling
waardoor ipso facto zijn huwelijkswaarde, lees bruidschat, enorm zou verminderen.
In het boek 'MANONO, de Congolese Soldaat' heeft de auteur Gen Maj VUYLSTEKE de LAPS het ook over de overal geprezen schoonheid der Mangbetu vrouwen,
over hun fijn gevormde schedel teruggaande naar het oeroud gebruik bij de Egyptische adel, waardoor ze slechts door zeer welstellende huwelijks kandidaten konden
'aangekocht' worden.
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ENKELE NOTITIES in VERBAND met de MANGBETU
Van de stammen die ik tijdens m'n eerste ambtsperiode ontmoette vormen de
MANGBETU ontegensprekelijk een der belangrijkste, zo niet de meest kunstzinnige
stam. Vermengd geraakt met de uit het noorden oprukkende AZANDE wisten ze
niettemin hun eigenheid, hun onafhankelijkheid te bewaren door zich ten zuiden van
de UELE terug te trekken, waar ze op hun beurt de autochtone bevolking overwonnen en bleven overheersen. Hun bekendheid buiten CONGO is terug te vinden in de
kunstboeken handelend over AFRIKA, waarin hun houten en ivoren snijwerken onder vorm van o.a. opschikdozen versierd met bloemmotieven alsmede de ivoren
beeldjes van hun lange schedel vrouwen in het bijzonder aan bod komen. (Deze
beeldjes zijn trouwens een kenmerkend Congolees souvenir geworden). Hun sterk
ontwikkeld gevoel voor lichamelijke schoonheid is, zoals reeds eerder vermeld, het
best waar te nemen bij de vrouwen die met hun schedelmisvorming oud Egyptische
aristocratie voor de geest roepen. Dat ook de mannen er een zekere koketterie op na
houden vindt men terug in hun kledij: fijne raffia hoedjes versierd met kleurrijke papegaaiveren. Het meest vreemde kledingsstuk vormt echter hun lendendoek. Vervaardigd uit geplette vezels van een boomschors, vormen ze de middenweg tussen
een grote pamper en de rokjes der Babylonische waardigheidsbekleders. Ook hun
groepsdansen, sterk choreografisch getint, steken schril af tegen de doorgaans ongecoördineerde dansen der broesse bewoners. Ze worden niet alleen begeleid door een
eenvoudige tamtam en sanza getokkel (kleine uitgeholde houten doos waarboven
enkele snaartjes aangebracht zijn ), maar door een orkest dat naast de tamboer ook
nog ivoren en bamboe blaashorens, xylofonen, bellen, ratels en kalebassen omvat.
In verband met hun dansen meen ik te moeten vermelden dat hun kastensysteem bij
de groepsdansen tot uiting komt. Vooreerst komen de slaven met weemoedig gezang
aan bod,vervolgens voeren de krijgers hun oorlogsdans uit. Nadien brengen de hovelingen wat fijnere, ritmische bewegingen, en tenslotte eindigt het spektakel met een
verrassende 'one-man' show van het stamhoofd, begeleid door het ritmisch handgeklap en gezang van zijn haremvrouwen. Als besluit van die korte schets hieronder
een passage uit het dagboek van de reeds meermalen vermelde ontdekkingsreiziger
Dr. SCHWEINFURT. “22 maart 1870. Vergezeld door enkele Azande krijgers kwam
ik aan in een Mangbetu dorp. Langzaam vorderend tussen een haag van met lansen
en schilden bewapende krijgers, naderde ik een op een luipaardvel gezeten koning
MOENZA (hierop volgt de beschrijving van diens kledij die
identiek bleek als degene die ik 86 jaren later aanschouwde).
Later werd ik vergast op een feest met het optreden van achtereenvolgende dansgroepen, hofnarren en de koning zelf. In een
cirkel opgesteld omringden hem zijn langschedelige vrouwen.
Ze waren gezeten op kleine stoeltjes die ze rechtstaande bij
perioden enkele passen verplaatsten en nadien terug de zithouding aannamen terwijl ze klappend in de handen het dansritme
aangaven. Even merkwaardig was het raffiatapijtje dat ze als
een soort schildje op hun achterste droegen.”
Roger
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