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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 of via de website.
When?

Activiteit

Prijs

LBD

Din 07
Dec

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

23

25 Nov

Din 11
Jan

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

47

28 Dec

Din 01
Feb

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

24

20 Jan

Maa 07
Feb

Uitstap Antwerpen. Details op Blz. 5
Org: Jos Janssens. Tf. 03 6514696.

45

01 Jan

En
verder

Maart: Bezoek Kemmelberg en Passendale.
24 Maart: Algemene Vergadering.
05 April: Tweemaandelijkse maaltijd.
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Het woordje van de voorzitter
Beste KVVOO-ers,
Midden oktober werd ik uitgenodigd op de vergadering van de Raad van Bestuur van KVOO in Brussel. Op de agenda stond o.a. een onderzoek naar de
mogelijkheid om KVVOO terug op te nemen in de schoot van KVOO.
Het standpunt dat ik daar heb ingenomen is door iedereen gekend, want het
werd al vaak besproken op onze Algemene Vergaderingen:
•
KVVOO wenst (onder te bepalen voorwaarden) samen te werken;
•
KVVOO wil zijn statuut van onafhankelijke vzw behouden;
•
Geen enkele wijziging in de huidige situatie is mogelijk zonder akkoord van de Algemene Vergadering.
Er werd beslist een discussiegroep op te richten waar de mogelijke vormen
van samenwerking zullen besproken worden. KVOO denkt ook aan een aanpassing van zijn statuten en aan het meewerken aan een nieuw tijdschrift van
algemeen belang dat zal uitgegeven worden door Defensie.
Op onze volgende Algemene Vergadering van 24 maart 2011 komt dit punt
zeker op de agenda!
-o-o-o-o-oOnze reis naar Madrid werd afgesloten met een batig saldo en er zal dus een
terugbetaling volgen. Ook bepaalde onkosten van de "stakingsdag" zouden
worden terugbetaald - zo werd ons toch ter plaatse verzekerd…
Het is de bedoeling dat alles tezelfdertijd zou gestort worden om onze penningmeester wat werk te besparen…
Maar...het blijkt dat qua terugbetalingen alles niet zo eenvoudig ligt (wat hadden jullie gedacht..?). De Arend en Thomas Cook hebben verschillende
standpunten over wie nu verantwoordelijk is voor wat..!
Wordt vervolgd. Wij hopen op een spoedig en gunstig einde!
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.

Bezoek aan Antwerpen
Op maandag 8 november trokken Jos en ik naar Antwerpen om het programma voor
deze uitstap definitief op poten te zetten. Hoog tijd, want onze De Wapper moet vóór
het einde van de november ter perse zijn geweest en verstuurd naar de leden.
Oorspronkelijk was het onze bedoeling om het Paleis op de Meir en de Koninklijke
Vlaamse Opera te bezoeken. Voor die laatste was dat enkel nog mogelijk op twee
zaterdagen in februari, telkens om 12.00 uur. Eens iets organiseren op een zaterdag
schrok ons niet af maar om 12.00 uur? Hoe viel dat te rijmen met een rustig middagmaal na ons bezoek aan het paleis? We gingen dan voor de combinatie paleis en diamantmuseum, redenerend dat:
•
de deelnemers op eigen kracht moeten komen en het nieuwe diamantmuseum
vlakbij het Centraal Station ligt.
•
Velen vroeger wel het oude museum zullen bezocht hebben maar het nieuwe
nog niet met een bezoek vereerd hebben.
Vermits we overal degelijk gegidst wilden worden (een steeds duurder wordende
affaire tegenwoordig), was het logisch dat we ons eerst naar de Grote Markt begaven
om een en ander te regelen met de aldaar gevestigde toeristische dienst van de stad.
Met enige moeite vonden we een datum waarop beide te bezoeken instellingen nog
plaats hadden voor een grote groep. Dat werd maandag 7 februari. We legden alles
vast en hadden vervolgens nog één belangrijke taak: het vinden van een restaurant
voor het middagmaal tussen beide bezoeken in. Ik wist dat niet maar op mijn simpele
vraag of er in het paleis ook een voldoende groot restaurant was, werd mij bevestigd
dat dat inderdaad het geval was. Wij daar dus eerst naartoe.
Wonder boven wonder was ons probleem meteen opgelost. Het driegangen dagmenu
was in deze schitterende gelegenheid te verkrijgen aan € 28/persoon. Toen ik vroeg
of dat met een vijftigtal mensen geen € 3/persoon goedkoper kon, werd dat terstond
weggelachen. We hapten uiteraard toe, ook al omdat het grote voordeel is dat we, na
een rondgang in het paleis, meteen ter plaatse onze benen onder tafel kunnen steken
zonder eerst nog een eind te voet te moeten gaan. Een betere prijs zou op de Keyserlei trouwens moeilijk te vinden zijn, vreesden wij waarschijnlijk terecht.
Alles in kannen en kruiken dus en we kijken al uit naar die mooie dag. Hopelijk zijn
de weergoden ons gunstig gezind. De Clarissen krijgen mij tijdig op bezoek.
Lou
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Toekomstige Activiteiten
Nieuwjaarsmaaltijd
De Nieuwjaarsmaaltijd heeft plaats in de zaal “ORANGERIE” van het “Hof van
Reyen” te Boechout. (Oude Baan 39, 2530 Boechout, 03/455.08.94).
Datum : dinsdag 11 januari 2011.
Aperitief vanaf 12.00 uur en maaltijd te 13.00 uur.
MENU: Aperitief met hapjes
Warme gevulde tomaat met krab en zeevruchten vergezeld van een saus van
tomaten en basilicum, een snuifje saffraan en parmezaan.
Vissoep met Middellandse zee garnituur.
Gebraden Fazant op Brabantse wijze, wildgarnituur en Gratin Dauphinois.
Warme Tarte Tatin met calvadossaus en kaneel.
Aangepaste Kasteelwijnen.
Prijs: € 47.
LBD: 28 december 2010, na deze datum worden geen inschrijvingen of annuleringen
meer aanvaard.
Organisator : Jan Vingerhoets.

Uitstap stad Antwerpen
Deze uitstap gaat door op maandag 7 februari. We bezoek ‘s ochtends het Paleis op
de Meir, waar we ook middagmalen, en ‘s namiddags het Diamantmuseum. De verplaatsingen van naar en in Antwerpen gebeuren met het openbaar vervoer op individuele basis, of te voet in groep (van Paleis op de Meir naar Diamantmuseum).
Programma:
09u45: verzameling aan het Paleis aan de Meir (hoek van De Wapper en de Meir).
Opsplitsen in groepen en aansluitend het begin van het bezoek.
11u45: Maaltijd in ‘Café Impérial’ (Deze brasserie bevindt zich op het gelijkvloers
links van de inkomhal). Bij de prijs van de maaltijd is geen drank inbegrepen. Na de
maaltijd verplaatsing naar het museum, ± 700 meter.
15u00: Start van het tweede luik, het bezoek aan het diamantmuseum.
16u30: Einde van het bezoek.
Prijs: € 45.
LBD: 1 januari 2011, de betaling geldt als
inschrijving.
Organisator: Jos Janssens.
Opgelet! Het aantal deelnemers is beperkt
tot maximum 60.
Jos
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Reis naar Portugal
De computerfreaks onder ons hebben op de site van KVVOO-Antwerpen al kennis
kunnen maken met de eerste gegevens over onze reis naar Portugal. We herhalen in
deze rubriek, ten bate van iedereen, de voornaamste punten.
Data
We vertrekken op 12 september 2011 vanuit Zaventem en hopen er terug te landen
op 21 september 2011. (Als er nergens gestaakt wordt!)
Algemene principes
Uit het verleden is gebleken dat volgende principes in de smaak vallen van onze reislustigen:
1° We logeren de ganse periode in hetzelfde 4-sterrenhotel PESTANA gesitueerd in
CASCAIS (ietwat ten westen van LISSABON en in de nabijheid van ESTORIL).
2° We opteren voor het hotelregime “halfpension” met gemeenschappelijke maaltijd
’s avonds.
3° Ter plaatse hebben we een comfortabele touringcar exclusief ter onzer beschikking.
4° De centrale ligging van onze “uitvalsbasis” biedt ons de mogelijkheid om dagelijkse uitstappen te organiseren begeleid door Nederlandstalige gidsen.
5° Er zullen in principe zeven excursiedagen voorzien worden; één rustdag wordt
ingelast.
6° KVVOO-Antwerpen zal een globale annuleringsverzekering afsluiten bij ETHIAS
voor alle deelnemers.
Excursies
Volgende excursies worden vooropgesteld; noteer dat de volgorde nog niet vastligt!
Nazare & Alcobaça
Mafra & Sintra
Lissabon city
Coimbra
Belem
Obidos & Cabo da Roca
Estoril
Prijzen
Vaste prijzen kunnen we momenteel nog niet vooropstellen. De hierna genoemde
“prijselementen” geven ons toch een goede basis, dienstig om ons budget reeds vanaf
nu te “organiseren”!
We zullen opteren om de betalingen te spreiden en hanteren daarbij DRIE periodes
met telkens een overeenkomstige LBD.
Eerste periode: “Inschrijvingsperiode”–storting van een 1ste voorschot van € 400 p.p.
Tweede periode: “Bevestigingsperiode”–storting van een 2e voorschot van € 650 p.p.
Derde periode: “Eindafrekening”–storting van het saldo zijnde € 150 p.p.
(LBD’s worden later bepaald)
Mil

Aarzel niet om uw deelname-intenties nu reeds bekend te maken!
6

Mededelingen
Necrologie
Op 26 oktober overleed Cdt b.d. Charles Moors (° 1927) in het Hospice Coda te
Wuustwezel. Het grootste deel van zijn loopbaan verliep bij de BSD. Achteraf was
hij ook actief bij NAMSA in Capellen (Lux.).
Zijn vrienden kenden hem als natuurliefhebber en -fotograaf. Hij was vele jaren lid
van KVVOO.
Op de uitvaartplechtigheid van 03 november in de kerk van de H. Familie te Brasschaat was een forse delegatie van onze leden aanwezig.
Wij willen langs deze weg aan de familie nogmaals ons oprecht medeleven betuigen.
Verder vernemen we het overlijden van:
03/08/10: Maj b.d. Yves Merveille (°1928)
04/09/10: LtKol b.d. Georges Defacqz (°1916)
28/09/10: Ere-LtKol Med b.d. André Vandenkerckhove (°1937)
05/10/10: GenMaj v/h Vlw b.d. Francis Corbisier (°1940)
09/10/10: GenMaj b.d. Edmond Doumier (°1913)
19/10/10: Maj b.d. Marcel Lecompte (°1931)
29/10/10: Ere-Kol Apo Alfons Franchoo (°1914)
31/10/10: Kolonel v/h Vlw b.d. Walter Van den Branden (°1943)

!!! BELANGRIJK !!!
Waarde collega’s het is weer zover!
De periode voor de betaling van het lidgeld voor 2011 begint op 1 december 2010.
Het lidgeld voor 2011 bedraagt € 10,00
Diegenen die een gift willen doen voor het ‘Fonds 2012’ (voor de viering van het
125-jarig bestaan van KVVOO), kunnen dit doen door het bedrag van de storting
te verhogen.
Betaal vanaf 1 december 2010 – indien gewenst met het ingesloten overschrijvingsformulier – met vermelding “Lidgeld 2011” als u lid wilt blijven van KVVOO in
2011 en “De Wapper” wilt (blijven) ontvangen!
KVVOO rekening : Zie titelblad.

Maaltijden Hof van Reyen
Vanaf 2011 verhogen de prijzen voor de maaltijden in het Hof van Reyen met 1 euro.
Voor de "normale" tweemaandelijkse maaltijden betalen we dan 24 € en voor de
Korps- en Nieuwjaarsmaaltijden 47 €.
Hof van Reyen vraagt bovendien het aantal deelnemers 10 of 14 dagen (naargelang
de zaal) op voorhand mee te delen. De LBD's zullen in die zin aangepast worden.
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Computerhoekje
Hyperlinks
Wat is een hyperlink?
Een hyperlink (meestal spreekt men gewoon van een link) is een verwijzing die men
kan volgen door er op te klikken. In het Nederlands spreekt men van een koppeling
of een verbinding, maar zoals voor de meeste termen in de computer- en internetwereld worden de Amerikaanse het vaakst gebruikt - veel gebruikers kennen zelfs de
Nederlandse termen niet eens…
http://www.kvvoo-antwerpen.be/ is bvb. de hyperlink die u naar de openingspagina
van onze website brengt. Een geactiveerde link is normaal onderlijnd en verschijnt in
een andere kleur (in principe blauw). Meestal zien we de hyperlink onder deze tekstvorm, maar hij kan ook verborgen zitten achter een knop, een stukje tekst of een afbeelding. Als je op onze site naar de agenda gaat en daar klikt op INFO voor een
bepaalde activiteit klik je in feite op een link die u naar een andere pagina van de site
brengt.
• http staat voor HyperText Transfer Protocol en duidt de techniek ("het protocol")
aan waarmee de verbinding wordt gemaakt. Deze term wordt steeds gevolgd
door ://. Het is niet noodzakelijk deze vermelding in een link op te nemen.
• www.kvvoo-antwerpen.be is de naam van de server op het internet waar de site
geplaatst is en waarmee dus een verbinding moet worden gemaakt. Het is mogelijk
dat achter deze "basislink" een "slash" (/) komt, gevolgd door een aanvulling die je
dan onmiddellijk naar een onderdeel van de site brengt.
Als je bvb. http://www.kvvoo-antwerpen.be/Agenda.htm als hyperlink gebruikt, ga
je hiermee onmiddellijk naar de agendapagina van onze site.
Hoe maak je een hyperlink?
Wij gebruiken koppelingen vooral in e-mails - ofwel in de e-mailtekst zelf, ofwel in
een (Word)tekst in bijlage - waarin we dan voor het gemak een hyperlink inlassen
zodanig dat onze correspondent de verwijzingen niet meer moet intikken in de adresbalk van zijn browser, maar door erop te klikken rechtstreeks naar de goede webpagina wordt gebracht.
In e-mailteksten wordt in de meeste programma's een hyperlink die men typt meestal
automatisch geactiveerd.
Ook in Word wordt een link normaal automatisch geactiveerd wanneer je na het intikken op "spatie" of "enter" drukt. Gebeurt dit niet automatisch moet je desgewenst
de instellingen aanpassen. [Voor Word 2007 bvb. gebeurt dit als volgt:
1.
Klik op de Microsoft Office-knop en klik onderaan op Opties voor Word.
2.
Klik op Controle.
3.
Klik op AutoCorrectie-opties en klik vervolgens op het tabblad AutoOpmaak
tijdens typen.
4.
Schakel het selectievakje Internet- en netwerkpaden door hyperlinks in.
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Voor de andere versies van Word kan dit eventueel wat verschillen; zoek desnoods
de goede procedure op in "Help".]
Opgelet: als je een geactiveerde hyperlink volgt in een Worddocument moet je op
"Ctrl" drukken alvorens te klikken.
Wanneer de activering niet automatisch gebeurt kun je ook als volgt werken: de tekst
markeren en er dan rechts op klikken, waarna je de optie "hyperlink..." kiest. Je krijgt
dan volgend scherm:

Bovenaan staat de tekst die getoond wordt ("Weer te geven tekst"); onderaan
("Adres") de plaats waar de link je zal naartoe brengen. Klik op OK en de link is gemaakt..! Overigens kan je op die manier ook een link maken naar een e-mailadres via
de knop "e-mailadres" links onderaan.
De tekst in de rubrieken zijn niet noodzakelijk identiek. Men kan bvb in de "Weer te
geven tekst "KVVOO" typen en dan zal in het document "KVVOO" verschijnen
(onderlijnd en in het blauw!) . Een klik hierop brengt u naar het vermelde "Adres".
Door rechts te klikken op een bestaande hyperlink en de optie "Hyperlink bewerken..." te kiezen opent men ook het scherm dat hierboven is afgebeeld.
Opgelet! Gevaar!
Het is gemakkelijk te begrijpen dat hier een deur openstaat voor malafide internetters. Het is bvb eenvoudig om in de "Weer te geven tekst" de normale link naar jouw
bank in te vullen terwijl de link in "Adres" je naar een nep-site stuurt, die er net zo
uitziet als de vertrouwde site van je bank, maar waar men zal trachten onder het mom
van "enquête" of "regularisatie" of "je hebt een prijs gewonnen" je geheime bankgegevens te weten te komen, waardoor transacties van jouw rekening naar de hunne
mogelijk worden…
Bijgevolg deze raad: als je een "interessante", op het eerste gezicht onschuldige, link
toegestuurd krijgt van iemand die je niet kent (in "spam"-mails of op "duistere" websites bvb) klik er dan niet op, maar typ de tekst over in de adresbalk van je browser.
Dan kom je zeker niet op een "valse" website terecht!
John
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FACEBOOK
Altijd goed om weten. Misschien niet direct nuttig voor uzelf, maar waarschijnlijk wel voor uw kinderen en/of kleinkinderen.
Wees erg waakzaam als je Facebook dan toch koste wat kost wil gebruiken. Facebook is een van de grootste sociale netwerken online ter wereld met meer dan 300
miljoen geregistreerde gebruikers. Alleen, u allen gebruikers, Belg zijnde, benutten
deze site redenerend “op zijn Belgisch”, t.t.z. dat u bij gebruik de Belgische regels en
wetten respecteert. Wel, ge vergist u met zijn allen!
Facebook is een Californische maatschappij op wereldschaal geleid volgens de principes van de in Californië geldende wetten (die zijn zelfs op vele punten verschillend
van de Amerikaanse in het algemeen). Dat wil zeggen dat alles wat ge op Facebook
zet legaal gearchiveerd wordt in een enorme databank (foto’s, discussies, teksten …)
en die gegevens blijven daar, zelfs als u zekere zaken gewist hebt. Zo handelen is
voor Facebook dus perfect legaal. Alle gebruikers van Facebook hebben trouwens
hun toelating gegeven om hun persoonlijke gegevens te registreren, bewaren, en voor
andere doelen te gebruiken… Jawel! Verbazingwekkend? Absoluut niet! Alvorens
Facebook te gebruiken hebt ge geklikt op ”ik aanvaard de voorwaarden”… Als ge de
moeite hebt genomen om die voorwaarden te lezen (meestal opgesteld in het Engels)
dan zou je op de hoogte moeten zijn … !
Overigens … Facebook is geen betalende site. Nochtans worden er door de zetel van
Facebook regelmatig brevetten ingediend (met name als de site een evolutie ondergaat). Al deze brevetten kosten een enorm pak geld. Komen daar nog bovenop alle
personen die werken voor de site en die betaald moeten worden. Hoe denk je dat Facebook die enorme sommen geld kan neertellen terwijl de site voor de gebruikers niet
betalend is? Het principe is heel simpel. Op de dag van vandaag kopen 60% van de
ondernemingen consultatierechten van de archieven van Facebook. Inderdaad, alvorens zich uit te spreken over aanwerven bijvoorbeeld, gaat de firma de oude gegevens
na die gebruikers op Facebook hebben gezet. Zij heeft nu immers toegang. Op deze
manier kan ze beter beoordelen of de persoon voldoet aan de vereisten van de post
waarvoor hij solliciteert… Trouwens, ook andere diensten, zoals bijvoorbeeld de
politie, gebruiken deze archieven voor de vooruitgang van enquêtes en dergelijke…
Wees dus op uw hoede! De vergissingen in uw jeugd of later begaan moeten niet
onuitwisbaar worden! Vermijdt dus compromitterende foto’s (met alcohol, sigaretten, drugs, tendentieuze, intieme of vulgaire foto’s…), vermijdt belediging zelfs tegen personen die u banaal vindt, want iemand beledigen kan een klacht tot gevolg
hebben (met bewijs in steun), wissel ook geen te intieme of privé gegevens uit, zelfs
niet met uw vrienden: “onze vrienden van vandaag kunnen onze vijanden van morgen zijn”. Verwaarloos vooral de beeldrechten niet. Veel volwassenen zetten foto’s
van hun vrienden op Facebook, vertrekkend van het principe dat zulks geen problemen kan veroorzaken! Inderdaad, dat stoort misschien die vrienden niet maar, als het
bijvoorbeeld hun minderjarige kinderen zijn en de ouders stemmen er niet mee in,
dan kan dit het neerleggen van een klacht tot gevolg hebben.
10

Vraag dus altijd de toelating van de persoon in kwestie alvorens zijn foto op het internet te zetten. Pas op, de wet keert zich niet enkel tegen anderen… “Eenieder wordt
geacht de wet te kennen”: ge kunt tegen de rechter niet zeggen “ik wist het niet”.
Doe met deze informatie wat u wil. Je bent nu tenminste gewaarschuwd. Trouwens,
het is zeer interessant om zich eens af te vragen waarom een dergelijk vertoon van
iemands privéleven überhaupt nodig is.
Lou

Toeristisch-Recreatieve Informatie
ANTWERPSE STRAATNAMEN

POURBUSSTRAAT
Op de gronden van het Zuidkasteel, bij het Museum van Schoone kunsten.
Deze benaming is gegeven bij Collegiaal besluit van 17 Dec. 1880, ter herinnering
aan de schilders Frans Pourbus, vader en zoon. Frans Pourbus, vader, was leerling
van zijn vader, Pieter, en van Frans Floris. Hij werd geboren te Brugge in 1545 en
werd vrijmeester te Antwerpen in 1564. Aldaar overleden op 19 Sept. 1581.
De zoon, Frank Pourbus, werd geboren te Antwerpen in 1579. Hij vestigde zich reeds
vroeg te Parijs, waar hij overleed op 19 Febr. 1622.
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DE BURBURESTRAAT
Het College van 3‑11‑1890 beslist "de Schilders‑ en Beeldhouwersstraten tusschen
de Vlaamse Kaai en de Volksplaats, verscheidelijk te noemen Verlat‑ en de Burburestraten ".
"De hulde door het Gemeentebestuur aan Karel Verlat en Leo de Burbure gebracht,
ontleent ene bijzondere waarde aan de omstandigheid, dat naar hen genaamde straten
zich rechtover het museum bevinden, voor hetwelk de twee overledenen, ieder in
zijne sfeer zich hoogst verdienstelijk hebben getoond".
Ridder Leon de Burbure de Wesembeeck, lid der Kon. Akad. van België, geboren te
Dendermonde op 16‑8‑1812, overleden te Antwerpen op 8‑12‑1889. Geschiedkundige en toonzetter van Kerkelijke muziek. "Hij haalde uit de archieven van het Stadhuis en O.L.V Kerk een massa zeldzame en belangrijke aanteekeningen en documenten, waarvan slechts een klein gedeelte is uitgegeven". Zijn handschriften zijn meestendeels op het stadsarchief bewaard.
Burbure duidt op een plaatsje bij de Schelde tusschen Schelle en Niel (Wullebeek).
VERLATSTRAAT
Onnodig het voorgaande waarom van de naamgeving te herhalen.
Karel Verlat werd geboren te Antwerpen op 24 Nov. 1824 en is vanaf 1836 leerling
van Nic. De Keyser en van de Antwerpse Academie. Hij schilderde geschiedkundige
en godsdienstige onderwerpen, genre, dieren, portretten, enz... Hij werd in 1877 aangesteld als leeraar en in 1885 als bestuurder der Koninkl. Acad. Van Antwerpen en
overleed op 23 Okt. 1890.
VORSTERMANSTRAAT
Deze straat is geopend tusschen 1880 en 1885 op de Zuidergronden. Aan de straten
in de nabijheid van het museum gelegen, gaf men de namen der voornaamste kunstvakken alsook namen van vermaarde kunstenaars zooals:
Lucas Vorsterman, uitmuntend plaatsnijder uit het tijdperk van Rubens en Van Dijck,
naar wier werken hij voornamelijk etste. Antwerpen 1578‑1640.
LEOPOLD DE WAELPLAATS EN -STRAAT
Het College beslist op 16 Jan. 1894: "a) de naam
van de Volksplaats zal veranderd worden in Leopold de Waelplaats; b) de naam van de Volkstraat,
tusschen de Verschansingstraat en en de Zuiderplaats, zal veranderd worden in Leopold de Waelstraat; de bedoelde straat zal tusschen de Kronenburgstraat en het museum Volkstraat blijven heeten". De Volkstraat werd getrokken na afbraak van
het Zuidkasteel.
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De bovenstaande straten herinneren aan Leopold de Wael, geboren
in 1821. Hij was burgemeester van
Antwerpen van 1872 tot aan zijn
dood in 1892. Onder zijn beheer
werd Antwerpen eene wereldstad.
Onder de tallooze werken welke
onder zijn bestuur werden uitgevoerd, noemen wij: het bouwen of
voltooien der Amerika‑, Lefèbvre‑, Hout‑, Kattendijk‑, Azia‑
en Noordschippersdokken; de
Grafmonument Leopold de Wael
rechtmaking der Scheldekaaien en
hunne toerusting met hangars en waterperskranen; het afbreken van het Zuidkasteel,
het afbreken der Boeksteeg en het doortrekken van de Keyserlei; het bouwen van het
Museum en den aankoop der Plantijnsche drukkerij; het bouwen van het Zwemdok,
het Stuivenbergsgasthuis en de Pompierskazerne; de overwelving van het Schijn en
de Herentalsche vaart; de demping der stadsvlieten; de herschepping der openbare
pleinen; de inrichting der stadsboekerij; het verbreeden van straten en het stichten
van vele onderwijsinstellingen, waaronder het Atheneum.
Het gemeentebestuur richtte hem een gedenkteken op vóór het Atheneum in 1897.
MUSEUMSTRAAT
Deze straat werd getrokken op de vrijgekomen gronden van het Zuidkasteel (1876).
Zij kreeg hare benaming bij Collegiaal besluit van 19 Mei 1876 naar het Museum
van Schoone Kunsten, waarvan men de bouwplaats reeds had vastgesteld in 1875.
Het Museum werd gebouwd van 1879 tot 1890, naar de plannen van Winders en Van
Dijck, en ingehuldigd op 11 Aug. 1890. Het is een praalgebouw in Griekschen
Renaissancestijl. De pylonen van den hoofdingang zijn bekroond door een zegespan,
werk van Vinçotte. De achtergevel
vertoont de Verheerlijking der Kunst
door Mignon. De Groote Trapzaal is
versierd met wandschilderingen van
Nic. De Keyser, voorstellende: de
verheerlijking der Antwerpsche
Schildersschool.
De naam museum komt van het
Grieksch en betekent Musenhuis of
paleis, en de Musen zijn dan de negen
godinnen die de onderscheiden kunsten verzinnebeelden.
Lou
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Verhalen/Inzendingen van onze leden
Dit jaar is het vroegere Belgisch Congo 50 jaar onafhankelijk. Dat wordt gevierd,
alhoewel ik mij soms afvraag wat er dan wel te vieren valt. Hier ga ik wijselijk niet
verder op in. Wel wou ik van de gelegenheid gebruik maken om, met toestemming
van de auteur, een collega piloot van de Luchtmacht, in verschillende afleveringen
het dagboek te publiceren dat hij bijhield in 1960-1961, toen hij naar Kamina werd
gezonden in functie van de toenemende onrust in dat land.
Lou

Dagboek van een FAF Piloot

Congo/Ruanda-Urundi 1960/1961
Wilfried De Brouwer

Voorwoord
Dit dagboek is het verhaal van een jonge piloot die deel uitmaakte van de vuursteunflight (FAF, Fire Assistance Flight) op
Harvard T- 6 tijdens en na de onafhankelijkheidsperiode van
Congo in 1960 en 1961.
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Alhoewel ik getracht heb zo volledig mogelijk te zijn, vooral met betrekking tot de
belevenissen die ikzelf heb meegemaakt, zijn er ook operaties met Harvard geweest
in Kindu, Kigali en Kamina die niet werden beschreven. Deze gebeurtenissen worden
besproken in het boek van Daniel Brackx en Jean-Pierre Sonck, Dit boek geldt als
referentie document (Ref). De plaatsnamen vermeld in dit dagboek zijn deze die
gangbaar waren in 1960; de huidige benamingen staan tussen aanhalingstekens bij de
eerste vermelding.

De Aanloop
We schrijven begin 1960, enige
maanden voor de onafhankelijkheid
van Congo. Mede door de onlusten in
Kinshasa in 1959 had België beslist
om een twaalftal Harvards van de
basis van Kamina te bewapenen met
vier mitrailleurs, kaliber .303, ondergebracht in 2 pods onder de vleugels.
Tevens werden de toestellen uitgerust
met launchers voor zes rockets en
aanhechtingspunten voor twee GeneEen T-6A met gunpods en rockets.
ral Purpose (GP) bommen. Deze configuratie was identiek aan deze die
door Franse Luchtmacht werd gebruikt in Algerije. De bewapende toestellen waren
van het type 4 K en worden in dit dagboek aangeduid als T-6A.
Ook in Ruanda (Rwanda) en Urundi (Burundi) werden bloedige onlusten gemeld,
meer bepaald gevechten tussen de Hutu’s en Tutsi’s (toen reeds). Dit, samen met de
onzekerheid over de stabiliteit in Congo zette de Belgische legerleiding ertoe aan om
drie vuursteunflights (FAF) op te richten met T-6A; respectievelijk in Kigali (Ruanda), Kindu (Maniema) en Kitona (Beneden Congo). Eén flight bestond uit vier vliegtuigen, vijf piloten en een zestal mecaniciens. Begin mei 1960 werd de eerste FAF
ontplooid naar Kigali, spoedig gevolgd door de tweede naar Kindu.
Op woensdag 1 juni 1960 bezocht Lt Kol Matthys, OSN van de 10e Wing, Kleine
Brogel, het detachement van het 31e smaldeel dat op squadron exchange was in
Spangdahlem, een Amerikaanse basis in Duitsland. Bij zijn aankomst kreeg ik te
horen dat ik was aangeduid om de daaropvolgende maandag naar Congo te vertrekken en dat ik een uur tijd had om mijn valies te pakken en met een F 84 F terug te
vliegen naar Kleine Brogel.
En inderdaad, de maandag daarop waren we op weg naar Afrika, met vijf achteraan
in een DC 4 die volgestouwd was met cargo. De gegadigden waren Kapt Jo D’Hert,
Lt Baudouin de Changy en 1 Sgt Jim Van Roy, allen van Chièvres; 1 Sgt Guy Depypere en ondergetekende, beiden van het 31e Smaldeel van Kleine Brogel. We beseften toen niet dat we op weg waren naar een hectisch avontuur.
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