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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

Tweemaandelijkse samenkomst en maaltijd in het Hof
Din
07 Apr van Reyen. 12 u. Org: Jan Vingerhoets. Tf 034806101.

23

01 Apr

Din
Bezoek aan Aken. Details in vorige De Wapper.
21 Apr Org: Lou Vranckx. Tf 034572446.

45

10 Apr

Don
Uitstap naar Oud-Rekem. Details op Blz. 4.
14 Mei Org: Mil Leys. Tf 032954060.

50

30 Apr

Zon-Din Grote reis. Cruise op de Donau. Eerste inlichtingen
6-15 Sep Blz 5. Org: Mil Leys. Tf 032954060.
Din
02 Jun

Tweemaandelijkse samenkomst en maaltijd in het Hof
van Reyen. 12 u. Org: Jan Vingerhoets. Tf 034806101.

Verder…

17 juni: Uitstap naar “Paradisio”.
28 juli: Boottocht Haven en Schelde met KVEO.
Augustus: Fiets– en wandeltocht.

In dit
Nummer...

23

27 Mei

Agenda
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Het woordje van de voorzitter
Beste KVVOO-ers,
De Algemene Vergadering van 18 maart ll. was met de aanwezigheid van ongeveer 60 effectieve leden en een deelname aan de aansluitende maaltijd met 120
personen een succes. Het is een bewijs van de interesse van onze leden aan het
reilen en zeilen van de vereniging en het is voor de Raad van Bestuur een aanmoediging.
U vindt verder in deze Wapper het beknopt verslag van de vergadering door onze
secretaris. (In dit verslag worden de begrotingen 2008 en 2009 niet hernomen. De
leden die niet aanwezig waren kunnen deze bekomen mits een seintje aan onze
penningmeester of onze secretaris).
Ik wil het daarom vooral hebben over enkele punten die in de rand van de vergadering werden besproken.
Het is natuurlijk spijtig dat we de grote reis naar Slowakije hebben moeten afzeggen (omdat met slechts 25 deelnemers de kosten te hoog zouden oplopen), temeer
daar Lou Vranckx wekenlang met de voorbereiding ervan is bezig geweest… Ter
vervanging stellen we u – in dezelfde periode - een riviercruise op de Donau voor,
waarvan u de details ook in deze Wapper vindt. Het is van belang dat we snel
kunnen reserveren, want riviercruises zitten blijkbaar in de lift en we zouden niet
graag ook deze reis in het water(!) zien vallen wegens een gebrek aan plaatsen op
de boot. Wij vragen dus aan de geïnteresseerden om zich zo snel mogelijk in te
schrijven!
Dit jaar is het onze beurt om onze zustervereniging “KVEO Breda” te ontvangen.
De datum van deze samenkomst is vastgelegd op 28 juli 2009. Zoals steeds hebben we getracht daarvoor iets speciaals te vinden… en we denken dat we iets hebben gevonden dat de meeste onder u wel zal aanspreken. We zullen met een salonboot een tocht van een zestal uren maken door de Antwerpse haven en op de
Schelde. Deze tocht met (o.a.) een kaasbuffet aan boord kan u aangeboden worden voor slechts 40 €! Een buitenkansje dus! U vindt alle details in de volgende
Wapper (en nu reeds op onze website). Noteer deze dag alvast in uw agenda. Deze trip kan ten andere beschouwd worden als een training voor de cruise van september !
Tot binnenkort.
John
Op de Algemene Vergadering werd ook de film vertoond van onze reis naar Frankenland. Diegene die deze DVD (+ een CD met de beste foto’s van de reis) nog
willen bestellen kunnen dit doen via e-mail kvvoo.antwerpen@telenet.be of per
telefoon 03-288.95.58. De prijs bedraagt 10 €.
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Toekomstige Activiteiten
Uitstap naar Oud-Rekem
Op donderdag 14 mei 2009 gaan we op een -hopelijk– zeer zonnige dag het
mooiste dorp van Vlaanderen bezoeken. Van alle Maasstadjes en –dorpjes heeft
Oud-Rekem wellicht één van de meest authentieke en pittoreske dorpskernen. We
gaan er, samen met een zeer bedreven en vooral gedreven gids, al wat mooi is ontdekken in gezelschap van een man van de streek: Mathieu Maesen. Thieu heeft
beloofd dat hij het, speciaal voor onze groep, “op ‘t gemakske” zal doen!
Programma:
08.00 uur:
09.30 uur:
10.15 uur:
12.30 uur:
14.00 uur:

16.00 uur:
17.30 uur:
Deelnemers:
Datum:
Prijs:

LBD:
Organisatie:

Ophalen der deelnemers aan de Vogelzanglaan te Antwerpen.
Vertrek naar Oud-Rekem per autocar.
Aankomst in Oud-Rekem. We genieten er van een kop koffie
met gebak de “Misérable” in “Onder de Linden”.
Vertrek voor een geleid bezoek aan de oude dorpskern.
Lunch in het prachtig restaurant “Poortgebouw”.
Vertrek naar “Maasmechelen Village” waar we vrij zullen rondkuiëren in het chique “Outlet Shopping Center”. Volgens kenners een absolute MUST!
Vertrek voor de teugreis naar Antwerpen.
Aankomst Vogelzanglaan.
Maximum 50 personen.
Donderdag 14 mei 2009.
€ 50.
Inbegrepen: De transportkosten (met fooi), de koffie met koek
bij aankomst, de gidsen, de lunch in het prestigieuze “Poortgebouw”.
Niet inbegrepen: De dranken, individueel besteld en betaald.
30 april 2009. Ontvangst van de storting op de KVVOOrekening 979-9971675-80 geldt als limietdatum.
Mil Leys - Paul Brausch.

OUD-REKEM: In het grafelijk stadje Oud
Rekem wordt het stadsbeeld beheerst door het
waterkasteel Aspremont-Lynden en de voormalige parochiekerk die tot 1956 in functie
was. Deze barokke kerk werd volledig gerenoveerd en is nu een concertruimte, een kijkkerk
en een tentoonstellingsruimte. (open van
maandag t/m vrijdag van 13.00 u tot 17.00 u).
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Maar ook tal van historisch waardevolle gebouwen zijn je aandacht meer dan
waard. Via de Ucoverpoort met het 'Posthuis' kom je aan 'de Oude God'. Vroeger
had Rekem vijf inkompoorten. Dit is de enige die is overgebleven en dateert uit
1630. Naast de Ucoverpoort vind je het authentieke cafeetje "In de Oude God".
Zeker en vast de moeite waard!
Ook het hoekhuis iets verderop loont de moeite. Het was een oude stadsboerderij.
Vlakbij wacht je een authentieke apotheek uit de vorige eeuw. Deze museumapotheek gevestigd in "De Roomse Keizer" is wellicht de mooiste van België. Deze
apotheek onderscheidt zich van alle andere omdat het een privéapotheek van de
dokter was. Het gebouw herbergt tevens een kruidenwinkel waar je wordt geholpen door een gediplomeerde herborist.
De oude Linden brengen je naar de Groenplaats, waar vroeger markt werd gehouden. Het perron straalt er de grafelijke macht uit. Het plein is omgeven door tal
van oude gebouwen. Met wat fantasie herken je er nog het drossaardhuis, de pastorie, een brouwerij en een nonnenklooster.
Ook de aanpalende straten leveren fraaie gevels op. Oud-Rekem biedt niet alleen
architectonisch interessante curiosa, je kunt er ook heerlijk genieten bij een drankje en of een hapje. Restaurant "De Oude God", "Het Poortgebouw" en "Onder de
Linden" serveren zowel vanaf een kleine kaart als à la carte. Ook in het "Posthuis"
kan je terecht voor een frisse pint. Oud-Rekem staat bekend voor haar culinaire
specialiteiten, zoals het gebak de Misérable. Vraag er eens naar!

Grote reis Donau-Cruise van 6 tot 15 september 2009
TER INLEIDING
Deze afwisselende “All-in” riviercruise over de romantische Donau brengt ons
naar de mooiste steden van Midden-Europa. We passeren de beroemde
“Donauknie” en varen doorheen het prachtige wijngebied de Wachau.
REISSCHEMA

De donauknie in Visegrad

- Busreis vanuit Antwerpen naar PASSAU (Zuid
Duitsland).
- Eerste hotelovernachting. ’s Anderdaags inscheping en aanvang van de cruise.
- We bevaren de Donau en leggen aan in MELK,
WENEN, BUDAPEST, ESZTERGOM en BRATISLAVA. Daarna varen we via de WACHAUvallei terug naar PASSAU.
- Na een tweede hotelovernachting keren we per
luxeautocar terug naar Antwerpen.

Voor meer programmadetails kunt u terecht op
website www.Kras.nl. Ga naar de linker kolom en vul onder “Vrij zoeken reizen”
het reisnummer CRUZ32021 in.
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ONKOSTEN
Over de globale kostprijs wordt momenteel nog onderhandeld. Factoren die daarin
een rol spelen zijn ondermeer de aard van de beschikbare cabines en de bijkomende uitstapkosten op de aanlegplaatsen.
(Een volledig excursiepakket is optioneel en kost 149 EUR per persoon.)
Er moet gerekend worden op een globaalprijs PER PERSOON van om en bij de

1.000 EUR.
Per deelnemer wordt een voorschot gevraagd ten bedrage van
300 EUR , te betalen vóór 15 april 2009.
Zodoende kunnen we vroeg genoeg de gepaste logementen voor onze ganse groep
in optie nemen.

(LBD saldo: LATER)
Mil

Tussendoortje
Crisis op de beurs: en zó zit het dus!
Op een dag verscheen er een man in een dorp.
Hij verklaarde eikels te willen kopen en wou daar één Euro per stuk voor betalen.
Omdat er veel eikenbomen in het dorp stonden, begonnen de dorpsgenoten snel
eikels te verzamelen.
De man kocht een week later duizenden eikels voor een Euro per stuk.
De man verklaarde dat hij een week later zou terugkomen en twee Euro per stuk
zou betalen per eikel.
Opnieuw begonnen de dorpsgenoten eikels te verzamelen, alhoewel er veel minder eikels over waren.
De man verscheen een week later, betaalde twee Euro per stuk en verklaarde een
week later opnieuw te verschijnen en vijf Euro per eikel te betalen.
De voorraad eikels was vrijwel opgeraakt en de dorpsbewoners zetten alles op
alles om maar nieuwe eikels te vinden.
Ze vonden er toch nog een paar.
De man verscheen precies op tijd een week later, betaalde vijf Euro per eikel en
verklaarde een week later terug te komen en twintig Euro per eikel te betalen.
(vervolg op Blz 10)
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Computerhoekje
You Tube.
Ik vermoed dat de meesten onder u You Tube (www.youtube.com) wel kennen.
Het is een website waarop men kosteloos filmpjes kan plaatsen, bekijken en desgewenst becommentariëren. De site werd opgericht in 2005 en kende al snel een
ongehoord succes. Er staan intussen al miljoenen filmpjes op You Tube, die dagelijks wereldwijd zo’n 100 miljoen maal bekeken worden. You Tube is momenteel
eigendom van (wat dacht je..?) Google Inc.
Je kunt deze schat aan videomateriaal echter niet rechtstreeks van de youtubesite” (of andere soortgelijke sites) binnenhalen. Bovendien hebben deze videobestanden de extensie flv (Flash Video) waarvoor je in principe een specifieke speler
nodig hebt om ze vanaf de harde schijf te kunnen bekijken (bvb de FLV Player,
gratis te downloaden op http://www.martijndevisser.com/blog/flv-player/).
Om ze te kunnen openen met bvb Windows Media Player moeten ze geconverteerd worden naar een extensie die deze Player kan lezen. Er bestaan gelukkig
tientallen diensten om deze download (met conversie) te realiseren. De meeste
zijn betalend…maar er zijn ook wel enkele brave zielen te vinden die deze service
gratis aanbieden. Ga maar eens naar http://vixy.net. Je kunt daar de URL (het
adres) van het filmpje dat je wil downloaden invullen en aanduiden naar welke
extensie je het wil converteren (voor Windows is dat standaard avi, maar de extensie mp4 wordt ook door de Media Player herkend). Het bestand wordt “on line” geconverteerd (dat duurt een tijdje - in functie van de bestandsgrootte) en na
afloop krijg je een pop-up schermpje dat je de keus laat tussen “opslaan” of
“afspelen”, waarna het bestand naar je computer wordt overgebracht. Vanaf april
2009 zal het in principe mogelijk zijn om de “Vixy Converter Desktop” gratis te
installeren op je computer zodat je niet telkens naar de Vixy-site moet gaan. Kijk
voor meer informatie op het hierboven vermelde adres.
Een andere mogelijkheid is save2pc te installeren (www.save2pc.com) maar de
resultaten van de gratis “light”-versie durft wel eens tegen te vallen, vooral als
men wil omzetten naar het door alle spelers gekende “mpeg”.
Gebruikers van de browser “Firefox” kunnen het zich nog gemakkelijker maken.
Zij moeten daarvoor eerst de “Add-on” Download Helper installeren (www.
downloadhelper.net) Bij installatie wordt in de navigatiewerkbalk, naast de zone
van de URL, een symbool (3 bolletjes) geplaatst dat, telkens als je op een site
komt waar video’s aanwezig zijn, begint te draaien. Naast het symbool staat een
pijltje en als je daar op klikt krijg je een lijst van de aanwezige video’s waaruit je
een keuze kunt maken om ze te downloaden (zonder conversie, dus in principe in
flv). Deze flv-file kun je dan omzetten naar de gewenste extensie met bvb Bit Comet FLV Converter (www.bitcomet.com/tools/flvconverter/index.htm). Let bij
gebruik wel op dat je de goede “tab” bovenaan gebruikt!
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Maar het is in Firefox zelfs mogelijk de videobestanden tijdens het downloaden
automatisch om te zetten naar de gewenste extensie (bvb avi of mp4). Klik hiervoor rechts op het bolletjes-symbool en kies bij “Voorkeuren” de onderverdeling
“Conversie”. Als je de conversie inschakelt krijg je de mogelijkheid om de
“Converter” te installeren en de conversieregels (d.w.z. naar welke extensie je wil
omzetten) te bepalen. De flv-files die je nu binnenhaalt komen direct met de gewenste extensie op je harde schijf (of op een ander opslagmedium) terecht. Dit
gaat uiteraard veel sneller dan de vorige methodes. Op de geconverteerde video
staat wel in een hoek bovenaan het logo met de 3 bollen, maar dat is niet erg storend. Om het te doen verdwijnen moet je je registreren…en dat kost 18,50 €.
John
Google Earth.
Nadat Google Earth het mogelijk maakte om op aarde kunstwerken tot in detail te
besturen, gaat de nieuwste versie van Google Earth in de diepte van de oceanen.
Men hoeft slechts de versie 5.0 (Beta versie) op zijn computer te installeren om
van deze mogelijkheid te kunnen genieten. Het aantal layers (lagen) is ook uitgebreid geworden. Bovendien voorziet deze versie ook een menu knop om over te
schakelen naar Google Sky (waar men de sterren en andere hemellichamen kan
bekijken) en Google Mars om de rode planeet te verkennen. Om de maan in detail
te bestuderen en bijkomende informatie over de maanlandingen te bekijken kan
men nog steeds best de link http://www.google.com/moon/ gebruiken. Bij het
downloaden - installatie van de Google Earth versie wordt ook de mogelijkheid
(standaard) aangeboden om de Google Explorer "Google Chrome" op zijn computer te installeren. Als men dit niet wenst volstaat het om de optie te deselecteren.
Onlangs werd er in de media gemeld dat Google bezig is met foto opnamen te maken van plaatsen in België die dan zullen bekeken kunnen worden met de optie
"Street view". De foto's zouden rond september geplaatst worden.
Een reeks detailopnames van België (zoals voor vele andere landen) zijn echter nu
reeds aanwezig, nog niet in "Street view" maar wel als panoramisch zicht, waar
men van een bepaalde plaats om zich heen in een panoramisch beeld kan kijken.
Om dit te doen moet men in de lagen (layers) in de galerij (gallery) volgende opties aanvinken:
-"360 cities" - voorgesteld door een rode bol met witte tekst 360;
- "Gigapan Photo" - voorgesteld door een blauw/geel logo;
- "Gigapixel Photo" - voorgesteld door een fototoestel.
Als men op een plaats zo een symbool aantreft en dit dan aanklikt wordt men naar
een venster geleid waar men van die plaats om zich heen kan kijken d.m.v. een
panoramisch beeld van hoge definitie.
Voor Antwerpen heeft men een “Gigapan” van de Grote Markt en van de O.L.V.
kathedraal. Ook is er een “Gigapan” voor Mechelen en zijn er verschilleden “360
cities”-gezichten in Brussel. (Tervuren, Europees parlement, Grote Zavel, KVS,
Begijnhofkerk, Martelaarsplaats enz....). Er zijn ook nog panoramische zichten
voor andere Belgische steden (Brugge, Oostende enz...).
Jozef Van Troy
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Mededelingen
Necrologie
Wij vernemen het overlijden van:
• 29/11/08: LtKol MAB Gaston Bronlet (°1933)
• 07/01/09: Cdt b.d. René Joris (°1927)
• 18/01/09: LtKol b.d. Serge Zeidler (°1923)
• 30/01/09: Kol Vl Paul Hermand (°1916)
• 05/02/09: KTZ b.d. Pierre Pesch (°1921)

Mars 18RA
Het Departement Artillerie organiseert op 21 mei 2009
in het Kamp van Brasschaat de 30e editie van de Mars
van 18RA. U kunt er deelnemen aan een wandelparcours naar keuze (van 6 tot 40 Km langs landelijke wegen en in de oefenterreinen). Op de controlepunten is er
gratis koffie en soep te verkrijgen. De wandelaars betalen 1,5 euro voor hun deelname en kunnen vertrekken
tussen 8.00 en 15.00 uur.
In het Kamp zelf is er eet- en drankgelegenheid en randanimatie voor jong en oud. U moet dus niet noodzakelijk mee wandelen…!

Mars 18RA

Beknopt verslag van de Algemene Vergadering van 18 maart 2009
De Algemene Vergadering van de KVVOO had plaats in de grote conferentiezaal
van de Artillerieschool te Brasschaat.
Er waren 58 leden aanwezig en 4 leden hadden een volmacht gegeven.
De vergadering wordt door de Voorzitter geopend om 10u10.
Na het gebruikelijke eerbetoon aan 15 overleden leden worden 7 nieuwe leden
verwelkomd. Daarna wordt de agenda afgehandeld :
- inleiding door de voorzitter,
- waarin hij het ledenaantal van KVVOO vermeldt : 228
- misschien worden in de toekomst weer sympathiserende leden toegelaten
- goedkeuring van de notulen van de vorige AV ;
- herverkiezing van Kol Vl Ir b.d. Henri Cuypers, EreKol SBH. Paul Brausch en
Maj Vl b.d. Jan Vingerhoets als bestuursleden. Allen worden met handgeklap
verkozen ;
- de resultaten van de begroting 2008 worden voorgesteld en goedgekeurd na
voorlezing van het verslag van de controleur, waarbij ontheffing aan de penningmeester en de bestuursleden wordt verleend.
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- het “Fonds 2012”, ter voorbereiding van de viering van de 125e verjaardag
van KVVOO, wordt aangevuld vermits het vermogen van de kring hoger is
dan 50 €/lid, zoals vroeger werd beslist in de AV. Het maximum bedrag per
lid wordt verhoogd tot € 60 voor 2009.
- de planning van de begroting 2009 wordt voorgesteld en aanvaard;
- de resultaten van de Gallup worden voorgesteld
- daguitstappen: Status-quo – 5 à 6 per jaar
- korte reizen: één per jaar (niet in WE)
- langere reizen: tweejaarlijks
- Europa
- autocar (evt. Vliegtuig)
- vast hotel (uitstappen in “ster”) - evt. riviercruise
- evt. met reisagentschap
- kostprijs
- daguitstap: 50 €
- reizen: 100 €/deelnemer/dag
- er wordt een overzicht gegeven van de geplande activiteiten voor 2010
(met o.a. een kleine reis naar Madrid in september en 6 uitstappen, 4 in
België en 2 in een buurland);
- een vraag tot samenwerking van het Koninklijk Verbond van Vaderlandsminnende Kringen van Antwerpen wordt afgewezen;
- de voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt hen uit
voor aperitief en maaltijd.
De vergadering wordt beëindigd om 11u25.
Jan
Vervolg tussendoortje
De dorpsbewoners konden echter geen eikels meer vinden. Toen verscheen er een
dag later een tweede man met een grote zak eikels op zijn rug.
De dorpsbewoners vroegen of ze de eikels van de man konden kopen, maar de
man vroeg er 15 Euro per stuk voor.
De dorpsbewoners verzamelden al het geld wat ze konden vinden.
Al het spaargeld wat ze hadden legden ze bij elkaar en ze kochten de grote zak
eikels.
Een week later verscheen de man echter niet meer. Ze zagen de man nooit meer.
Ze waren al hun geld kwijt en het enige wat er achter bleef was een grote hoeveelheid eikels.
En zo, geachte dames en heren, werkt de aandelenmarkt.
Uw beleggingsadviseur,
Lou
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Verhalen/Inzendingen van onze leden
EEN ‘INSPECTION A LA F.P.” (Vervolg)
15u15 !Het trio komt in schijnbaar druk en aangenaam gesprek gewikkeld aangewandeld. De Lt VA stelt zich nogmaals voor … binnensmonds mompelend:
“Imbécile!” En dan begint terug het spektakel, het onredelijke “ACKERE, ou sont
vos STAGHOUND? Dans 2 minutes je veux voir tirer vos canons!” Ik kijk vol
hoop naar mijn Escadronscommandant. Hij weet toch ook dat hier nog nooit
sedert mijn aankomst in GOMBARI met de 37 mm geschoten werd … Trouwens,
ik vraag me af of dat reeds vroeger plaats vond. En de veiligheid, durf ik nog even
denken. Enfin, daarvoor kan hij me niet verantwoordelijk stellen. ‘t Is tenslotte
onder zijn bevel, dus!
Terloops, tesamen met Lt PIRE hadden we een ingenieus systeem ontworpen ten
einde aan de Staghound bemanning de eerste begrippen inzake het schieten met
het kanon aan te leren. We hadden namelijk op de loop van het kanon een geweer .22 gemonteerd. Zodoende kon de bemanning het mikken aanleren en de
resultaten nagaan op een schijfje dat op 3m voor de loop opgericht was. Het toeval wou dat dit systeem slechts op één enkele STAGHOUND aangebracht was, op
mijn '36'- wagen, en datzelfde gepantserd voertuig aangeduid werd om de schietoefening te beginnen.
15u25! “Mon Colonel, on est prêt pour Ie tir”
verkondig ik stoicijns van op de toren van mijn
gevechtswagen. Ik heb, zoals het 'moet', mijn
verrekijker in de hand en begin de aan de
bemanning aangeleerde schietgegevens klaar en
duidelijk te bevelen, luid genoeg als een uitlaatklep voor mijn opgekropte misnoegdheid. Het
moet ongeveer zo geklonken hebben: “Bombe
APC … une!” Uit de mond van het met vele
Weermacht soldaten bewaken arbeizweetdruppels bedekt gelaat van de kanonnier ders van rubberplantages. Ten tijde
een nauwelijks hoorbaar “boooom;ééé,péééé; van Gombari ging het er toch al heel
wat menselijker aan toe.
ssss;OENE” “Chargez!” Antwoord: “'SSSJAARZEE”. Vervolgens de 'afstand', de 'richting' en
tenslotte het verlossende bevel: “FEU!” Uit de gevechtsruimte klinkt nog stiller:
“AKOKI tè (het gaat niet), mon Luttenant”. Achter mij klinkt terug de berispende
stem van de inspecteur: “Dois je vous donner un coup de main,oui?”Waarop ik
nog luider schreeuw “Feu!” Nogmaals klinkt de als het ware smekende stem van
de kanonnier “Mon luttenant,akoki tè, tè”. Zuchtend draai ik me om naar het trio:
“Mon Colonel, je crois que c’est un feu...” Verder kom ik niet met de uitleg,want
op hetzelfde ogenblik suist met een iedereen verrassende luide knal het projectiel
weg, over de uitgestrekte savanne heen naar een onbekend doel waar het met een
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doffe 'boem' niet eens waargenomen wordt. Even wachtend ten einde mijn scheefhangende helm recht te zetten, richt ik me terug tot de inspecteur. Een hevig gesticulerende Kolonel heeft zich reeds omgedraaid en verwijdert zich, over de oren
wrijvend, met vlugge stapjes, gevolgd door zijn twee begeleiders, van de schietstand. Ik kan ondanks het schietincident moeilijk een luide lach onderdrukken:
“Zie ze eens lopen! La guerre est déjá depuis longtemps finie, n'est ce pas? ” En
daar is de ordonnans reeds terug. “L' inspection des tirs est terminéé!” roept hij
me, blijkbaar ook opgelucht, toe, “Mais attention! Le colonel veut rencontrer tout
le monde au mess á 16 heures, les épouses également ...tenue de sortie'”. Inmiddels is de kanonnier, grijs van de opgelopen emoties, uit de STAGHOUND gekropen en wijst me naar de 'bondoki' (het geweer). Het .22 geweer heeft het afvuren van een 'echte' obus doorstaan. Het is nog steeds vastgehecht aan de kanonloop maar vertoont nu wel een 90 graden plooi, teweeggebracht door de terugslag
van de kanonloop. Gelukkig hebben 'ze' het niet opgemerkt. Aldus eindigde de inspectie die gedurende meer dan 9 uren zonder onderbreking duurde. Thuis gekomen schuift een ongeruste echtgenote me een sandwich voor en een tas thee ... Ik
heb inderdaad sedert deze vroege morgen noch gedronken, noch gegeten, teneinde
de 'onrealistische' oefeningen uit te voeren.
Ternauwernood wat opgefrist begeven we ons, mijn echtgenote sakkerend over
die onverwachte bevolen 'receptie', naar ons lokaaltje, de 'mess'. De 'grote' is nog
steeds in 'kapitula', wij in vest en lange broek en met een das rond de transpirende
hals. Wat is MJ plots charmant, de ‘mes hommages madame’, getuigen van zijn
verheven stand en zijn 'savoir faire'. Nadien ontpopt hij zich als een aangenaam
verteller, de 'anekdotes' mekaar opvolgend voert hij zijn ‘One man show' op,
waarbij de omstanders hem met 'gemaakt' enthousiasme zo dicht mogelijk omringen. Een tweede 'bataille pour les bonnes notes' schijnt begonnen. Gelukkig, na
anderhalf uur, trekt hij zich terug. Bij de aankondiging dat hij nog diezelfde avond
naar WATSA vertrekt, wordt het 'dommage!' van mijn bevelhebber bijna overstemd door het gesmoord 'applaus' van het lager kader.
PS ‘Les notes’
Ten einde mijn verontwaardiging volledig te begrijpen bij het aanhoren van de
beledigende woorden ‘Je vais diminuer vos notes de deux degrés’, meen ik te
moeten verduidelijken dat een note gelijk stond aan een verhoging of, in mijn
geval, vermindering van mijn wedde. Feit dat uiteindelijk niet plaatsvond, evenmin als de uitleg over de mogelijke flaters die ik tijdens de tactische oefening zou
begaan hebben.
Roger
Een kolonel staat met zijn jeep aan de kant van de weg. Naast hem stopt een sergeant in een andere jeep.
“Is uw voertuig in panne, Kolonel”, vraagt de sergeant.
Waarop de kolonel, de sleutels van zijn jeep uitstekend naar de sergeant, zegt:
“Neen, het uwe”.
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HUIDEVETTERSTRAAT, rue des Tanneurs
De Huidevetterstrate vinden we vermeld in 1403. Maar ze is veel ouder. Die
wegenis was er ongetwijfeld van in de 2de helft der XIVe
eeuw. De oudste weg van de stad naar de Schuttershoven en
het gasthuis liep langs den Gasthuissteger (Korte
Gasthuisstraat). Bezijden deze kwamen de leerlooiers of
"huidevetters" hun putten slaan, hun woonst bouwen, Ze
bouwen er ook in 1419 hun ambachtsgodshuis, midden de
woonsten der ambachtslieden. Huidevetters en schoenmakers
vormden toen nog één ambacht. De benuttiging van het leder
werd grooter en grooter bij de klimmende weelde van de XVe
eeuw. 't Is het bloeitijdperk van de "huidevetterstraat".
WIEGSTRAAT, rue du berceau
Gebouwd in de XIVe eeuw op de binnenkant der
omheiningsgracht droeg deze straat eerst den naam
Ramshoofdvest, naar een uithangbord. Hare tegenwoordige
benaming komt voort van het huis Nr 24, geheeten 't Peert in
de Wiege, of kortweg de Wieg, waar men een halfverheven
beeldwerk in den voorgevel gehouwen ziet, voorstellende een
paard in eene wieg.

Wiegstraat
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SCHRIJNWERKERSSTRAAT, rue des rnenuisiers
Dagteekent van 1490. In den beginne heet ze Naaldwijkstraat (soms
Aalwyckstrate), naar Juffrouw van Naaldwyk, over wier grond deze straat werd
getrokken. De huidige naam vertoont zich eerst in ietwat ouderen vorm:
scrijnmackerstraat. Ze werd aldus geheten naar het Schrijnmakersarnbacht.
Kuipmakers en schrijnwerkers hadden één ambacht gevormd tot in 1497. Toen
scheidden ze en moesten de schrijnmakers naar een nieuwe Kamer uitzien. In de
nieuwe straat vinden ze hun gading,
Op te merken dat schrijnmaker zooveel als meubelmaker betekent. De timmerlieden zullen reeds vroeg eene bijzondere groep vormen, die na een tijd zich afscheidde van de schrijnmakers om een afzonderlijk ambacht te zijn. Maar bij de
schrijnmakers scharen zich de ebbenhoutwerkers, de tafereel- en lijstmakers,
enz...
De brug over de oude vest in deze straat heette de Wildezeebrug. Zooals elders
stond er een kruis op deze brug. Het is er nog heden zooals nog enkele andere
brugkruisen. Naar die brug komt wel eens de naam voor Wildezeestraat.
GROENDALSTRA.AT, rue du vallon vert
Reeds in 1334 spreekt men van "de steeg die men heet het groene dal'. Inderdaad
tekende de grond daar eene daling -naar de mere toe- af. De Korte Gasthuisstraat
liep oostwaarts naar omhoog en de Lange Gasthuisstraat was als de boord der
hoogere gronden. In 1421 vernemen we ook van een huis dat het groene dal hiet.
Waar is de tijd dat men die plaats daar 't groen dal kon heeten!
LOMBAARDSTRAAT en LOMBAARDVEST
De Lombaardvest, de oudste der twee wegenissen, hiet van in de XIVe eeuw
Gillis Sandersvest naar Gillis Sanders, wiens naam in het Charterboek van O.L.V.
van 1374 voorkomt. In 1386 heet een gedeelte dezer vest Lombaertvest en in
1396 Oude Lombaertvest. In de XVe eeuw komt in de buurt het
Lombaerdstraetken en tussen 1470 en 1490 wordt de Sandersvest niet meer dan
Lombaerdvest geheeten.
Lombaarden noemde men zoo in Frankrijk en Vlaanderen als in Brabant de
Italiaansche geldleners. Wij merken ze in Antwerpen niet zoo vroeg op als in
Vlaanderen. Vooral schijnen ze bij ons gekomen te zijn sedert Lodewijk van Male
(1362). Ze hebben ook ongetwijfeld al spoedig, bij vermeerdering van getal, hun
buurt gehad en vandaar hun "straat". Maar sporadisch zijn ze vroeger wel eens
verschenen. Ze zijn reeds vermeld als te Antwerpen handelend in een akt van Jan
II (1306).
De vroege opkomst der steden van Lombardije leidde daar tot vroegen geldhandel
en vandaar dat de naam van Lombaerd bij ons gelijk stond met het moderne bank.
De oude Lombaerdevest zou dan ook eerder wijzen kunnen op "de oude bank"
dan op de Lombaarden die ze ophielden. Naar dien uitleg heeft het stadsbestuur
den vorm Lombaardvest, rempart du Lombard verkozen,
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GEEFSSTRAAT
Niets te vinden in mijn boek. Moet dus van latere
datum zijn en, origineel, waarschijnlijk gewoon
een stuk van de Lombaardenstraat geweest zijn.
Beeldhouwer Guillaume GEEFS werd geboren
in Antwerpen maar verwierf zijn bekendheid
voornamelijk in Het Brusselse. Is de straat naar
hem genaamd? Waarschijnlijk wel, gezien de
twee “essen”.
PANDSTRAAT, rue de la galerie
Bezijden het Kerkhof van O.L.V. naar de Lombaardvest en de Kammerpoort toe,
lag er een grond die aan het Kapittel van O.L.V. toekwam, naast cynsen ten bate
der H. Geesttafel van O.L.V. Op dezen grond richtte het Kapittel in 1460 een
"Kraemhuys " of pand op, die O.L. Vrouwepand werd geheeten.
Een pand was een gaanderij voor wandeling aangelegd, zooals in abdijen en
kloosters gebouwd werd, sedert het Benedictijner voorbeeld, dat zelve terug te
voeren is tot het klassieke atrium. De handel door niet-inwoners gedreven, 't zij
bij jaarmarkt, 't zij door het jaar, kwam in de XVe eeuw tot het oprichten van
zulke panden die dan tot winkeltjes of kramen of togen verdeeld waren ofwel
wandelgangen bleven. Zoo was er de oude beurs, de pand van de leguit, de
Engelsche pand, de Spanjaardpand, de tapissierspand, de predikheerenpand, en tot
soortgelijk doel zou men in 1561-1564 het gelijkvloers van het nieuw stadhuis
aanleggen.
Het O.L.Vrouwepand, een der eerste handelspanden te Antwerpen voor zooverre
we weten, was een vierkant open plein met een overdekte gaanderij omringd.
Daar verkocht men bij jaarmarkt boeken, schilderijen, beelden, schrijnwerk,
zilveren en gouden voorwerpen.
In 1550 bouwde het Kerkbestuur verscheidene huizen op de gronden van den
Pand. In 1560 kwamen de Lange en Korte Pandstraten tot stand. De Korte
Pandstraat verdween in 1880 met het doortrekken van de Nationalestraat, zoodat
de overblijvende kortweg pandstraat mocht heeten.
Lou
Engelse Miliataire Grapjes
An Air Force chief master sergeant and a general were sitting in the barbershop.
They were both just getting finished with their shaves, when the barbers reached
for some after-shave to slap on their faces.
The general shouted, "Hey, don't put that stuff on me! My wife will think
I've been in a whorehouse!"
The sergeant turned to his barber and said, "Go ahead and put it on me. My wife
doesn't know what the inside of a whorehouse smells like."
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