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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
06 Okt

Tweemaandelijkse samenkomst en maaltijd in het Hof
van Reyen, 12 u. Org: Jan Vingerhoets. Tf 03 4806101

23

24 Sep

Din
13 Okt

Uitstap naar Duinkerke/Bergues. Details vorige De
Wapper. Org: William Claeysens. Tf 03 4499353.

46

29 Sep

Don
12 Nov

Korpsmaaltijd, 12 u. Details op Blz. 4.
Org: Jan Vingerhoets. Tf 03 4806101
(na 30 Okt Mon Van Hoof Tf 03 4801986)
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29 Okt

Din
01 Dec

Tweemaandelijkse samenkomst en maaltijd in het Hof
van Reyen, Met bezoek van de Sint,12 u.
Org: Jan Vingerhoets. Tf 03 4806101

23

19
Nov

En
verder

21 Jan: Nieuwjaarsreceptie.
02 Feb: Maaltijd.
Feb: Bezoek Air Space Center, ESA en kasteel Celles.
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Het woordje van de voorzitter
Beste KVVOO-ers,
Kom dat tegen!
Het is moeilijk te geloven, maar tijdens de grote reis van september hebben enkele onverlaten (er waren zelfs leden van de huidige Raad van Bestuur bij!) op het einde van de Donauvaart getracht de leiding van onze
kring over te nemen. Deze piraten werden gelukkig tijdig in hun acties
gestopt, want amper één dag na hun "staatsgreep" werden ze met de hulp
van de trouwe leden op water en brood gezet. Hun spijt hebben ze intussen
al betuigd, maar hun actie kan niet zonder gevolgen blijven: we publiceren
hun foto's in onze Wapper opdat iedereen ze in de toekomst zou kunnen
herkennen en berispen.

De leider

De veroveraar

De lijder

De veroverde

De harde

De zachte

De gematigde

Huurling Jozef

Voor de rest blijft alles bij het oude. Tot de volgende Wapper!
John
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Toekomstige Activiteiten
Korpsmaaltijd
De korpsmaaltijd heeft plaats in de zaal “ORANGERIE” van het “Hof van
Reyen” te Boechout op donderdag 12 november 2009.
(Oude Baan 39, 2530 Boechout, 03 455 08 94).
Menu:
- Aperitief met hapjes.
- Toast aan Z.M. de Koning.
- Fazantenpaté met appeltjes en ajuinconfituur
- Londonderry roomsoep
- Bord met Noordzeevis – Duchesse aardappelen
- Waaier van desserten
Mokka of thee.
Aangepaste wijnen.
Aperitief vanaf 12.00 uur en maaltijd te 13.00 uur.
Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

donderdag 12 november 2009.
€ 46.
29 oktober 2009, na deze datum worden geen inschrijvingen of
annuleringen meer aanvaard.
Jan Vingerhoets (03 480 61 01).
Of van 29/10 tot 10/11: R. Van Hoof : (03 480 19 86).

Mededelingen
Necrologie
Op 25 juli overleed Denise Cool (°1939) in het Coda-Hospice van Wuustwezel.
Zij was de weduwe van ex-secretaris van KVVOO "Bib" De Loose die amper
10 maanden geleden overleed. Beiden waren zeer actief in onze vereniging. Zeer
veel leden woonden de begrafenisplechtigheid van Denise bij die plaats vond op
31 juli in de kerk van de Heilige Familie in Brasschaat-Rustoord.
Wij vernemen verder het overlijden van:
07/06/09: Cdt b.d. Charles Provoost (°1920)
08/06/09: Cdt b.d. René Aercke (°1930)
23/06/09: Kol Vl b.d. Hervé Donnet (°1932)
25/06/09: Cdt b.d. Hendrik De Visscher (°1928)
19/07/09: Kol b.d. Jozef Hulsmans (°1928)
19/07/09: Cdt b.d. Jean Palatzky (°1923)
24/07/09: Kol b.d. Arthur De Rille (°1923)
02/08/09: LtKol b.d. Alain Mazy (°1946)
06/08/09: Cdt b.d. Albert Leroy (°1922)

4

Het Militair Fonds van Euromut
In de schoot van Euromut bestaat een VZW Militair Fonds dat in bepaalde gevallen giften kan verstrekken aan gewezen beroepsmilitairen en rijkswachters. Deze
giften zijn bedoeld om sommige medische uitgaven die niet terugbetaald worden
gedeeltelijk te compenseren.
De volgende regels zijn hierbij van toepassing:
-De aanvrager moet lid zijn van Euromut.
-Het handelt zich om giften. De aanvrager kan dus geen rechten laten gelden. De
VZW is geen verantwoording verschuldigd over haar beslissingen en er is geen
beroep mogelijk ingeval van weigering.
-De aanvraag moet persoonlijk gebeuren op de provinciale hoofdzetel van Euromut. Voor Antwerpen is dat: Frankrijklei 84 te 2000 Antwerpen. De persoon die
deze dossiers behandelt is in principe aanwezig op donderdag en op vrijdagvoormiddag.
-Tegemoetkomingen voor bvb allerhande protheses, synthesemateriaal (stents,...),
oogoperaties, kankerbehandeling,... worden beslist door het bestuur van de VZW.
Dit kan enkele maanden duren!
Voor zeer dure behandelingen wordt de beslissing genomen door een adviescommissie.

Die Fransen toch!
When in England at a fairly large conference, Colin Powell was asked by the
Archbishop of Canterbury if our plans for Iraq were just an example of ‘Empire
building' by George Bush, he answered by saying, "Over the years, the United
States has sent many of its fine young men and women into great peril to fight for
freedom beyond our borders. The only amount of land we have ever asked for in
return is enough to bury those that did not return."
It became very quiet in the room.
Then there was a conference in France where a number of international engineers
were taking part, including French and American. During a break one of the
French engineers came back into the room saying "Have you heard the latest
dumb stunt Bush has done? He has sent an aircraft carrier to Indonesia to help the
tsunami victims. What does he intended to do, bomb them?"
A Boeing engineer stood up and replied quietly: "Our carriers have three hospitals
on board that can treat several hundred people; they are nuclear powered and can
supply emergency electrical power to shore facilities; they have three cafeterias
with the capacity to feed 3,000 people three meals a day, they can produce several
thousand gallons of fresh water from sea water each day, and they carry half a
dozen helicopters for use in transporting victims and injured to and from their
flight deck. We have eleven such ships; how many does France have?"
Once again, dead silence.

5

Computerhoekje
Privaat navigeren!?
De twee meest gebruikte browsers hebben onlangs een nieuwe versie voorgesteld.
Beide bieden hierbij een nieuwe "service" aan: het privaat surfen op Internet. Bij
Microsoft Internet Explorer 8 (IE 8) heet dit InPrivate navigatie en InPrivate Filtering; in Firefox 3.5 noemt men het Privénavigatie.
Met InPrivate-navigatie (IE 8) voorkom je dat Internet Explorer op je computer
informatie over een navigatiesessie kan opslaan. Zo voorkom je dat anderen die je
computer gebruiken, kunnen zien welke websites je hebt bezocht. Om deze dienst
in te schakelen klik je op Beveiliging bovenaan en dan op InPrivate-navigatie (of
je drukt op Ctrl+Shift+P). Bovenaan in de adresbalk verschijnt dan de melding:
InPrivate.
Met InPrivate-filtering (IE 8) voorkom je dat informatie over je bezoeken aan
websites kan verzameld worden door zogenaamde "inhoudsproviders". Op sommige webpagina's is een deel van de informatie afkomstig van andere websites.
Meestal gaat het om analyses, kaarten en vooral reclameboodschappen. Die
"indirecte website" kan via die aanvullingen ("ads") informatie vergaren over je
surfgedrag. De analyse hiervan door de inhoudsproviders kan dan bvb gebruikt
worden om gerichte advertenties te sturen.
Om deze filtering in te schakelen klik je eveneens op Beveiliging en dan op InPrivate-filtering (of Ctrl+Shift+F). Eerst klik je best op Instellingen voor InPrivatefiltering. Je hebt 3 mogelijkheden: Automatisch blokkeren als je de "ads" automatisch wil blokkeren; Selecteer welke inhoud... als je websites handmatig wil blokkeren (nogal ingewikkeld: zie Help!) of Uitschakelen als je de dienst wil uitschakelen. Je moet wel bij elke surfsessie de filter telkens opnieuw inschakelen. Als je
hem permanent wil inschakelen, zie dan www.vista4beginners.com/KeepInPrivate-Filtering-Enabled-Forever. Dit werkt met Vista, maar ook met XP!
Privénavigatie (Firefox 3.5) doet hetzelfde als InPrivate-navigatie van IE 8. Let
wel: in beide gevallen worden op de eigen computer geen sporen achtergelaten,
maar de internet-providers stockeren deze gegevens wel - ze zijn ten andere hiertoe wettelijk verplicht.
Inschakelen gebeurt via Extra en dan Privénavigatie starten aanklikken (of eveneens met Ctrl+Shift+P). Als je de dienst permanent wil inschakelen moet je in
Extra de lijn Opties aanklikken en dan de tab Privacy kiezen. Hier kun je dan de
mogelijkheid Automatisch Firefox in een privénavigatiesessie starten aanvinken.
Firefox zelf heeft geen ads-filter die je kan in- of uitschakelen. Hiervoor moet je
een add-on installeren (een klein programmaatje dat in de browser geïntegreerd
wordt). Ga hiervoor naar Extra, kies Add-ons en dan in het scherm dat verschijnt
bovenaan Add-ons verkrijgen. Op de website waar je dan terecht komt zoek je
naar Adblock Plus, installeer het... en je bent verlost van reclameboodschappen en
andere "ads".
John
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Verhalen/Inzendingen van onze leden
OPDRACHT YELEPIA
Amper drie maanden na mijn terugkeer in Gombari ontving ik het bevel om mij
als bevelhebber van een 50 tal man sterk detachement naar YELEPIA te begeven
ten einde er de grenscontrole terug te verzekeren. Ondanks mijn nog steeds minieme lingala-kennis bezorgde die opdracht me een zeker gevoel van fierheid die
operatie te mogen leiden.
AANKOMST in YELEPIA
De aankomst in die nederzetting alsmede de ontmoeting met de notabele die gewoontegetrouw zijn naam
aan de plaats gegeven had staan me nog scherp voor de
geest. Na zijn aanstelling als chef door het Azande
hoofd DEKPE, was reeds tien jaar vroeger de dorpsnaam veranderd, hetgeen helaas niet op de militaire
kaart aangebracht werd. Dit bracht meteen enige verwarring en aarzeling mede vooraleer na ondervraging
van enkele opgeschrikte en niet tijdig op de vlucht
gaande inboorlingen YELEPIA kon gelokaliseerd worden. Aangekomen aan de dorpsgrens liet ik de colonne
halt houden ter hoogte van een langs de weg liggend
open terrein dat langs de andere zijden begrensd werd
door het oerwoud. Het leek me een ideale plek om er
na een minimum van 'ka-ta koupé' (struikgewas verNiam-Niam warriors
wijderen) een bivakzone op te richten. Het feit dat de
dorpshutten zich niet in de onmiddellijke nabijheid bevonden en de waarschuwing
van de commandant indachtig 'Evitez surtout des fréquentations entre les soldats
et les indigènes’, begunstigden mijn beslissing. Onder de leiding van mijn 'gradé
d'élite' werd meteen aan de inkwartiering begonnen . Aan de in- en uitgang van de
zone, afgebakend met witte linten, werd onder een palmboom de schildwacht opgesteld; een 10 m ervan verwijderd werd mijn comdopost t.t.z.een tentje opgericht
waar ook de munitie onder mijn hoede een plaats vond. Mijn 'mallezit', een plooibaar tafeltje en een dito stoeltje, vervolledigden het interieur. Tenslotte werd een
vlaggenmast opgericht, zodat weldra onze nationale driekleur het bezetten van het
terrein concretiseerde.
ONTMOETING met de NOTABELE YELEPIA
Nog volop in de weer met de controle over de hierboven vermelde installering
werd mijn aandacht plots gevestigd op een naderende, wat vreemd getooide inboorling. Klein van gestalte, droeg hij een veel te groot loshangend kakikleurig
vest waar onderuit twee knokkelige knietjes te voorschijn kwamen. Het wat pot-
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sierlijke werd nog geaccentueerd door een gedeeltelijk ingedeukte tropenhelm die,
enkele maten te groot, met zichtbare moeite door zijn wijd uitstaande oren opgehouden werd. Op enkele stappen volgde hem blootsvoets een ‘pseudo’ politieagent. Boven zijn verscheurde blauwe tuniek droeg hij een soort riempje waaraan
een 'fumbo'-zweepje bengelde ... zijn wapen. Toen het dwergachtig kaki-manneke
tot op enkele stappen genaderd was trok hij een rondom zijn hals bengelende ketting recht waardoor een in de zon schitterende medaille te voorschijn kwam.
Meteen begreep ik dat het de notabele YELEPIA was. Voor me aangekomen,
reikte hij me de hand, nam de mijne vast en omknelde die in een vreemde draaibeweging waarbij slechts de duimen en de wijsvingers mekaar raakten Na enkele
seconden die minuten lang leken, liet hij me los en begon een gesprek met een
door m'n 'gradé d'élite' toegezonden soldaat die van de streek zijnde, als tolk optrad.
Uit het aldus gevoerd gesprek werd het me duidelijk dat een groot gebouw, het
dorpstribunaal, me ter beschikking gesteld werd. De cirkelvormige constructie
omvatte een in 'pot o pot' opgetrokken omheining waarboven een laag tegen de
grond hangend puntig strooien dak neerhing. Het gebouw dat zich insgelijks op
het plein bevond bood vanzelfsprekend een betere legeringplaats voor de mannen
dan hun individueel tentje, hetgeen trouwens 2 dagen later tijdens een storm bevestigd werd. Ook werd me de mokonzi, een aan het oerwoud aanleunende 'gite
d'étappe', aangeboden. De gedeeltelijk ingestorte verblijfplaats merkend ging ik
niet in op zijn voorstel. Ik verkoos m'n commandotentje, beslissing waarop ik na
een dag en nacht doorgebracht te hebben onder het verstikkend tentzeil op terugkwam. YELEPIA, gevolgd door zijn bewaker was inmiddels even verassend verdwenen .
DE OFFICIELE ONTVANGST
Na het betrekken van de 'gite' verraste YELEPIA me met
een tweede bezoek. Ditmaal droeg het een zeker officieel
karakter, beantwoordend aan de inlandse gebruiken die me
even de verslagen van vroegere ontdekkingsreizigers voor
de geest riepen. Gezeten op de barza herkende ik meteen
de naderende notabele. Ditmaal was hij niet alleen vergezeld door zijn 'body-guard', alias de policier, maar ook een tweede, slechts met
een korte lendendoek geklede zwarte, volgde hem. Naderbij gekomen bemerkte ik
dat die derde man in de ene hand twee hennen droeg; graatmager, aan de pootjes
vastgesnoerd pluimvee dat sporadisch een zacht gekakel liet horen terwijl hij in de
andere hand een rafia mandje droeg vol groene appelsienen. De toegelopen tolkende soldaat maakte me duidelijk dat YELEPIA me ditmaal officieel welkom
heette in zijn territorium en me hierbij geschenken bracht. Door dit onverwacht
gebeuren even uit mijn 'Bula Matari'- rol gebracht nodigde ik hem na enige aarzeling uit op de barza te komen en plaats te nemen op mijn campingstoeltje. De hennen en de vruchten werden door mijn tolk overgenomen en binnen in de 'gite
'geplaatst. YELEPIA grinnikte dwaas en bleef steeds staren naar de op een kier
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staande en uit zijn hengsels hangende afsluiting van de donkere gite opening.
Mijn gedachten dwaalden terug af naar Dr SCHWEINFURTH's ontvangst bij de
AZANDE. Met kaori schelpen, kraaltjes, spiegeltjes noch katoenen linnen kon ik
de chef niet bedanken voor zijn gastvrijheid. God zij dank had dit plaats gegrepen
de vorige eeuw. Nadenkend haalde ik tenslotte uit de 'schattenkamer' mijn nog
twee overgebleven flessen SIMBA bier en plaatste die met een drinkglas op mijn
tafeltje; vervolgens haalde ik uit mijn proviand kist een met ‘sparadap’ afgesloten
blikken doos gevuld met koekjes Parein die ik op een schaaltje uitspreidde. Toen
ik, nog even zoekend naar een tweede drinkbeker, terug op de barza kwam stelde
ik met verbazing vast dat YELEPIA de laatste koekjes in zijn vestzak deed glijden, dat hij reeds een ganse fles geledigd had en met zijn vergeelde tanden de stop
van de tweede fles losmaakte, waarna hij met gulzige teugen en klokkend keelgeluid deze ook ledigde. Zuchtend zijn zweetdruppels afvegend zat hij vervolgens
met zijn vettige vingers in zijn wijd geopende neusgaten te peuteren wachtend op
het 'vervolg' van de receptie. Helaas voor YELEPIA bleven die dag verdere geschenken uit. Met gebaren verwijzend naar mijn fototoestel trachtte ik hem uit te
leggen dat ik hem de volgende dag tezamen met zijn vele vrouwen wilde fotograferen, hetgeen hij via de tolk scheen begrepen te hebben. Blijkbaar stelde hem dit
tevreden want meteen verliet hij gevolgd door zijn begeleiders de barza, de bivakzone om tenslotte tussen het hoge olifantengras te verdwijnen.
Die avond, peuzelend aan het weinig vlees van de hennen, dacht ik terug aan de
vroegere ontdekkingsreizigers, aan hun exotische verhalen waarbij zij bij hun
aankomst door de Chef op dansen onthaald werden en ze 's avonds bij het betreden van hun hut er een dame van 'lichte zeden' aantroffen. Later stelde ik na een
5 jaar verblijf in de brousse vast dat deze verhalen meestal berustten op 'geruchten' alhoewel ze door enkele van seks bezeten, doorgaans perverse auteurs, soms
het hoofdthema vormen in hun brousse romans. (In BELGIE wordt helaas maar al
te graag geloof gehecht aan deze verhalen zodat oud kolonialen meteen 'verdacht'
worden ook van dit 'genotmiddel' gebruik gemaakt te hebben).
Roger

Die Fransen toch!
A U.S. Navy Admiral was attending a naval conference that included Admirals
from the U.S., English, Canadian, Australian and French Navies. At a cocktail
reception, he found himself standing with a large group of Officers that included
personnel from most of those countries. Everyone was chatting away in English
as they sipped their drinks but a French admiral suddenly complained that,
'whereas Europeans learn many languages, Americans learn only English.' He
then asked, 'Why is it that we always have to speak English in these conferences
rather than speaking French?'
Without hesitating, the American Admiral replied 'Maybe its because the Brits,
Canadians, Aussies and Americans arranged it so you wouldn't have to speak
German.'
You could have heard a pin drop!
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Toeristisch-Recreatieve Informatie
ANTWERPSE STRAATNAMEN

ZWAARDSTRAAT, rue du Glaive
Een tijd lang heeft men het hier zwartselstraat, rue du noir geheeten omdat men op
het eind van de XVIIIe eeuw las Swertstraetken. De naam komt van de brouwerij
het Sweert in de Kammerstraat, die hier was gelegen.
Dit woord sweert moet hier niet genomen worden in den
zin van zwaard of degen; het beduidt den houten drietand
of vork, waarvan de brouwers zich bedienden om de stortkuip te roeren gedurende het brouwen. Het blazoen van het
ambacht draagt twee gekruiste Sweerden.
SLEUTELSTRAAT, rue da la clef
In een akte van 1550 heet het: “nyeustrate loopende van
de Bockstege duer d’erve van de Sloetel naer Cammerstraete”. De Sleutel was een brouwerij in de Kammerstraat.
(N.v.d.r. Het beeldje hiernaast vinden jullie in de Sleutelstraat)
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DRUKKERIJSTRAAT, rue de l’Imprimerie
De opening van dezer straat dagteekent van, en viel samen met, de opening der
Nationalestraat in 1880 (Afbraak der Boek- en Voddenstegen).
Deze straat is genaamd naar de drukkerij van Plantijn (nu museum) welke daar
vlak bij gelegen is. Op oude stadsplannen staat dit gebouw alleenlijk aangeduid
met het woordje druckerey.
SANDERSSTRAATJE
Een laatste herinnering aan den stadsmuur die de stad langs de Schelde besloot
sedert omtrent het jaar 1300. Een van de negen poorten in dezen muur was het
Sandersgat. Dit gebouw “formant porte de ville sur l’ Escaut” dat privaateigendom was geworden, herkocht de stad in 1836 voor 7000 frank. In 1846 klagen de
bewoners der stoofstraat over dat onzindelijk poortgebouw en vragen de afbraak.
Die afbraak gebeurde in 1850.
Jan Sanders en zijn zoon Gillis waren metsers-steenhouwers-aannemers. Het oostelijke einde der Steenhouwersvest werd naar hem GillisSandersvest geheeten en,
naar Thijs, hadden de Sanders bij het Maeygat hun eigen steiger of losplaats voor
den baksteen dien ze van hooger uit hun steenbakkerijen in de stad voerden. Van
daar dan Sandersgat voor de poort die daar op uitgaf en nu nog de naam van het
Sanderstraatje.
STOOFSTRAAT, rue de l’étuve
Een naam die aan den weelde tijd der Bourgondische hertogen herinnert. In 1421
heet deze weg bij het Zand nog de Sint Jacobstrate, maar er is reeds een verdere
aanduiding bij “bide posthove”.
De naam Stoofstraat schijnt op te treden rond 1453. Posthove of Stove duidde een
badhuis aan. Naast de Stoofstraat is de Guldenberg, ook om zijn stoven bekend.
De stoven die lichtelijk bordeelen werden, verdwenen met de katholieke renaissance. De laatste ordonnantie die ze vermeldt, is die op de bordeelen van 10 juni
1606: “Gebiedende voorts dat niemand wie hij zij, willende buiten de Lepelstraat
en op den Blijden Hoek, openbaar stove houden, en zal mogen in ’t heimelijk of
openbaar stove houden, hij en zij eerst bij de heeren en de wet daartoe geadmitteert. En degenen die zulke stoven willen houden voor mans alleen, zullen dat
doen zonder eenig vrouwspersoon in te nemen, en die vrouwenstoven houden,
zonder eenige manspersonen in te nemen, en zullen gehouden zijn elk een teeken
uit te steken waarbij men zal mogen kennen wie stove houdt voor mans of voor
vrouwen, wel verstaande dat dezelve stove houdende personen voor de mans wel
geoorloofd zullen zijn in te nemen man en wijf te samen in huwelijken staat zijnde”.
(N.v.d.r. Jongens, beleef ik hier ongelooflijk plezier aan. Veel is er in de wereld
eigenlijk niet veranderd. Ook vandaag nog komen onze politiekers met dergelijke
wetten te voorschijn, alsof ze het wiel uitgevonden hebben.)
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ZAND, Sablon
Het Sant was de naam, oorspronkelijk, van de zandaanspoeling beneden de
Hoogstraat, tusschen de oude ruien en de Sint Jansvliet. De stad verkocht “die
plaetse geheeten tsant” bij percelen in 1396.
HEILIG GEESTSTRAAT, rue du Saint-Esprit
Elke kerkelijke instelling verdeelde vroeger hetgeen haar
geschonken werd in een viertal deelen, waarvan één deel dat
was der armen. Het geofferde bestond oorspronkelijk in natuur-waarde’s en in de eerste plaats in broodgranen (rogge,
tarwe) strekkende tot het levensonderhoud der bedeelden.
Vandaar dat de gedeelten tafels hieten. Het gedeelte nu dat
aan de armen uitgereikt werd om de L iefde Gods hiet daarom tafel van den Heiligen Geest of H. Geesttafel.
In de steden waar de geestelijke gestichten zich vermenigvulMadonna
digden dacht men van af de XVe eeuw op centralisatie om
misbruiken tegen te gaan. Zoo kregen we te Antwerpen in 1458, eene officiële
aalmoezenierskamer, bstaande uit 4 aalmoezeniers en 6 leden die te samen een H.
Geestkamer vormden. Deze schijnt van in de XVIe eeuw gevestigd te zijn geweest in het huis den Grooten Heiligen Geest in de Heilig Geeststraat. Wanneer
onder Keizer Karel het toezicht der H. Geesttafels veranderde in een opslorping
van de H. Geesttafels, bleef toch nog den ouden naam voortleven en men sprak
nog van den H. Geest van deze of gene parochie, deels omdat de inkomsten nog
naar den ouden oorsprong werden uiteengehouden. Met de Fransche revolutie zou
men dan al dat oude afschaffen en één weldadigheidsbureel het geld in handen
geven.
OEVER, Rivage
Op ’t eind der XIIIe eeuw vinden we in littero novo.
In 1382 hebben we een eerste vermelding opten oever.
Maar tezelfdertijd en nog daarna vinden we buyten
St Janspoorte, buyten de Hoochstrate poort, of Sint
Michielsstrate, later Appelmerct of Fruytmerct.
Mogelijk doelde opten Oever alleen op den zuidkant
van de St Jansvliet.
RIJKEN HOEK, Coin riche
Vroeger hiet het hier Klein Schelleken. Maar er was een Herman Haeckx-straat
die men bij verbastering Armen Hoek had geheeten. Daar paste een tegenhanger
bij. En de volksironie koos die tegenhanger bij het Schelleken.
Lou
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Allerlei
‘Echt’ uittreksel uit een Katholiek schoolboek voor de afdeling
“Huishoudkunde” voor meisjes uitgegeven in 1960!
Maak dat het eten klaar is
Maak de zaken op voorhand klaar, de avond voordien als het moet,
zodat een heerlijke maaltijd hem opwacht als hij terugkeert van zijn
werk. Het is een vorm van duidelijk maken dat je aan hem hebt gedacht en je bezorgd bent over zijn noden. De meeste mannen hebben
honger als ze thuis komen en het vooruitzicht op een stevige maaltijd
(vooral als het hun lievelingskostje is) maakt deel uit van de noodzakelijke warme verwelkoming.
Wees op tijd klaar
Neem voor jezelf een kwartier rust voor hij thuis komt om te ontspannen. Werk uw opmaak een beetje bij, doe een band in je haren en wees fris en bevallig. Hij heeft een zware
dag achter de rug samen met mensen die hem overladen met werk en zorgen. Wees dus
opgewekt en een beetje interessanter dan laatstgenoemden. Zijn zware dagtaak moet opgevrolijkt worden en daar ligt ergens jouw taak dat het zo wordt.
Breng orde op zaken
Maak nog een laatste ronde door de voornaamste kamers van het huis juist voor je man
thuis komt. Verzamel de schoolboeken, speelgoed, papieren enz. en neem nog vlug het stof
af op de tafels.
Gedurende de koudste maanden van het jaar
Je moet een gezellig vuurtje aanmaken waarnaast hij zich kan koesteren en ontspannen. Uw
man zal het gevoel krijgen van in een ordelijke en rustige haven te zijn aangekomen en dat
maakt jou ook gelukkig. Voor zijn comfort zorgen bezorgt jou een enorme persoonlijke
voldoening.
Breng het geluid op een minimaal niveau
Bij zijn aankomst zet je best al het geluid af van wasmachine, droogkast of stofzuiger. Probeer de kinderen kalm te krijgen. Wees blij hem te zien. Verwelkom hem met een warme
glimlach en toon de oprechtheid van uw wil om hem te bevallen.
Luister naar hem
Het zou kunnen dat je een dozijn belangrijke zaakjes aan hem wilt vertellen, maar daarvoor
is zijn thuiskomst niet het geschikte moment. Laat hem eerst spreken, herinner je dat zijn
onderwerpen belangrijker zijn dan de uwe. Maak ongeveer dat het zijn avond wordt.
Maak nooit je beklag als hij laat thuis komt
Klaag nooit als hij laat thuis komt voor de maaltijd of zelfs als hij de hele nacht wegblijft.
Bekijk het als kleinschalig in vergelijking met wat hij heeft moeten doorstaan gedurende de
dag. Installeer hem comfortabel. Vraag hem zich te ontspannen in de zetel of te gaan rusten
in bed. Maak een warme of frisdrank klaar.
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Schud de kussens op en stel voor zijn schoenen uit te trekken. Spreek hem aan met een
zachte, vredelievende en plezante stem. Stel hem geen vragen wat hij heeft gedaan en twijfel nooit aan zijn oordeel of zijn rechtschapenheid. Denk er aan dat hij de meester is in huis
en uit deze functie zal hij steeds zijn wil uitoefenen met eerlijkheid en waarheid.
Wanneer hij klaar is met eten, ruim de tafel af en doe vlug de afwas
Als je man vraagt om te helpen wijs zijn voorstel af want hij zou zich kunnen verplicht
voelen om het steeds weer te doen en na een zware dagtaak heeft hij geen nood aan extra
werk. Zet hem aan om zich aan zijn favoriete bezigheden te wijden. Toon je interesse hiervoor zonder hem het gevoel te geven dat je op gelijke voet komt op zijn gebied. Als je zelf
kleine bezigheden hebt, doe ze zonder praten en storen, want zijn interesse punten zijn
meestal belangrijker dan die van de vrouw.
Uiteindelijk de avond
Breng het huis in orde zodat het klaar is voor de volgende morgen. Denk er aan eventueel
een ontbijt op voorhand klaar te maken. Het ontbijt van je man is uiterst belangrijk als hij
op een positieve manier zijn zware dagtaak moet aanvatten. Eenmaal dat jullie in de slaapkamer zijn aangekomen maak je je klaar om zo vlug mogelijk in bed te komen.
Niettegenstaande de vrouwelijke hygiëne
Een grote rol speelt, mag het niet de bedoeling zijn dat uw man de rij moet doen om in de
badkamer te komen, zoals hij moet doen om zijn trein te halen. Zorg er echter wel voor dat
je het beste voorkomen hebt als je gaat slapen. Tracht een voorkomen te hebben dat innemend is zonder uitdagend te zijn. Als je een nachtcrème moet aanbrengen of krulspelden,
wacht tot hij slaapt want het zou hem kunnen ergeren bij het zien van een dergelijk
schouwspel net voor hij slaap vat.
Wat de intieme relaties betreft met je man
Het is heel belangrijk je te herinneren wat jullie elkaar beloofden
bij het huwelijk en voornamelijk de belofte van gehoorzaamheid.
Als hij van oordeel is onmiddellijk te willen slapen dan zal het zo
zijn. (N.v.d.r. En zeg je: “Oef!”) Te allen tijde word je geleid door
de wil van je man en oefen je op geen enkel moment druk op hem
uit om hem tot een intieme relatie te stimuleren.
Als je man voorstelt te paren
Aanvaardt met nederigheid maar houdt steeds in het achterhoofd
dat het plezier aan de man is besteed en veel belangrijker is dan dat van een vrouw. Als hij
zijn orgasme bereikt is een beetje gekreun van jouw kant niet misplaatst, integendeel het
zal hem overtuigen dat jij er ook plezier aan hebt beleefd.
Als je man minder normale handelingen voorstelt
Gedraag je gehoorzamend en lijdzaam maar geef je eventueel ongenoegen aan door een
stilzwijgen. Het is waarschijnlijk dat je man onmiddellijk zal inslapen. Breng je kledij weer
in orde, breng je schoonheidsproducten aan alsook je haarverzorging.
Nu mag je de wekker zetten
Om zeker even voor je man op te zijn in de morgen. Zo kan je hem een kop thee maken
tegen dat hij wakker wordt.
Lou
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CRUISE – Nieuws
De perikelen indachtig die onze geachte Wapper-hoofdredacteur in het verleden
mocht ondervinden bij het organiseren van de “lange reizen”, hadden ons nu laten
kiezen voor een kant-en-klare brochurereis. De “gallup” die we recentelijk organiseerden had uitgewezen dat er een zekere interesse bestond voor een cruise (De
Britten spreken het uit als “KROES”; geef toe dat het heel wat chiquer klinkt dan
“bootreis”!). Daarom gingen we via het internet op zoek naar mogelijkheden en
we hebben ons daarbij verbaasd welk enorm aanbod er bestond. Een keuze uit die
“veelheid” was vlug gemaakt wanneer we de factor “prijs/kwaliteit” lieten prevaleren. Dat het voor onze eerste “watertocht” ook niet onmiddellijk om een langdurige zeecruise moest gaan was al even evident. Onze gallup-ja-knikkers bij de
mogelijkheid “cruise” hadden meteen een uitsluitsel vooropgesteld voor zeecruises met storm-, wind- en regenrisico’s.
We waren niet geneigd om gratis reclame te maken voor een of andere reismaatschappij en we verkozen daarom niet al te expliciet KRAS.NL te vernoemen.
Maar de eerlijkheid gebiedt ons te vermelden dat de “rekenbereidheid” van onze
noorderburen - ik vermijd hier opzettelijk de eigenschap “krenterigheid” - het
heeft gehaald. Wij hebben samen met hen – en met een zekere Nellie (!) – een
eerlijk contract bedongen. Het werd een Donau-cruise met allerlei excursiemogelijkheden en met transportcomfort vanuit Antwerpen; dat alles aan aanvaardbare
en naar onze bescheiden mening vooral “haalbare” prijzen.
Geen dagelijks gesleur met lastige bagage, geen in- en uitpakken naar en in het
zoveelste hotel. Wel rustig en kalm genieten van een mooi aantrekkelijk landschap vanuit de geborgenheid van een niet al te grote scheepshut of een gezellige
lounge, of vanop een uitnodigend zonnedek… als de zon zich vertoont!
Tijdens de heenreis was er tijd genoeg om de uitgebreide documentatie te doorworstelen. Alles was voorhanden en voorzien om er een aangename trip van te
maken. Met onze typische KVVOO – Antwerpen – mentaliteit wist ik reeds dat
het een gezellige “boel” zou worden.
Aanvankelijk waren we met z’n 58 deelnemers; een respectabel en nogal onverwacht groot aantal. Om allerlei, soms zeer betreurenswaardige redenen hebben we
uiteindelijk moeten inbinden tot 51 cruisers. Het zou ons ten zeerste verbazen
moest er tussen die stoere watertoeristen niet hier of daar een valabele pennenridder met journalistieke kwaliteiten te vinden zijn. Op hem of haar of hen doen we
beroep om kopij te leveren voor onze volgende “De Wapper”. Alleen leugens zijn
verboden! Voor de rest mag over alles geschreven worden. Er wordt een enige
kans geboden om zeurpieten en beroepsklagers op een humoristische manier in
hun… onderhemdje te zetten.
Met de groeten van Mil

15

Belgische Krijgsmacht

UV

2 Gp CIS - Distributiecentrum
Grote Baan 111
9100 Sint - NIKLAAS
03/750.35.95

DE WAPPER
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
Oktober-November 2009
Verantwoordelijke uitgever en
afzender:
Jan VINGERHOETS
Lange Kroonstraat 142
2530 BOECHOUT
Tel.: 03/4806101
E-mail:
jan.vingerhoets@skynet.be

16

Redactie:
Leo VRANCKX
Buizegemlei 66
2650 Edegem
Tel.: 03/4572446
E-mail:
leo.vranckx@skynet.be

