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Verjaardagen oktoberVERJAARDAGEN IN OKTOBER  
 
Hij is jammer genoeg overleden op 23 mei, maar op 14 
oktober zou Roger Moore 90 jaar geworden zijn. We kennen 
hem als James Bond, als The Saint en als Brett Sinclair in 
De Speelvogels, maar Ivanhoe was zijn eerste hoofdrol. 
Deze serie van 39 afleveringen werd opgenomen in 58-59 
en werd uitgezonden in bijna alle landen. Hij speelde in 
een tachtigtal films of reeksen. Zijn laatste film dateert 

van 2005. 
 
Op 26 oktober is Hillary Clinton jarig! Ze blaast 70 
kaarsjes uit. Ze werd geboren in Chicago en trouwde in 
1975 met de latere president Bill Clinton. Zelf gooide ze 
zich ook in de politiek en werd senator. Onder Obama 
was ze vier jaar lang minister van Buitenlandse Zaken. 
Maar in de presidentsverkiezingen van 2016 moest ze de 
duimen leggen voor Donald Trump. 
 

Ook in België wordt er gevierd! Kent u Miel Puttemans nog? 
Deze atleet uit Tervuren blonk uit op de 5.000 meter, maar 
toch was het op de 10.000 meter dat hij zilver behaalde op 
de Olympische Spelen van 1972 in Munchen. Op 8 oktober 
wordt hij 70 jaar! 
 
 

Niemand had durven hopen dat het ooit zou gebeuren. Maar in 
1986 won de Waalse Sandra Kim het Eurovisiesongfestival met 
J’aime la vie. Toen was ze nog maar 13 jaar oud. Op 15 
oktober wordt ze 45! 
 

 
Ooit was hij populair, tot hij werd beschuldigd van 
kindermisbruik. Grapjas en presentator Walter Capiau 
wordt op 28 oktober 80 jaar. 
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Belgische auto’sBELGISCHE AUTOMOBIELEN  
 

Algemeen neemt men aan dat de Duitser Carl 
Benz de uitvinder van de auto is. Niet omdat 
hij het eerste voertuig met een 
verbrandingsmotor ontwierp, maar wel omdat 
zijn auto al 80 km ver kon rijden. De andere, 
eerder uitgevonden toestellen konden dat niet. 
Weinig mensen weten dat er bij de allereerste 
pioniers van de vierwieler ook een Belg zat: de 

nu zo goed als vergeten uitvinder Etienne Lenoir (1822-1900). Lenoir trok 
al jong naar Parijs. Daar zocht hij naar een kleine motor die je in allerlei 
toestellen kon inbouwen. Op dat moment 
bestonden wel al stoommachines, maar die 
waren veel te groot om in een kleine boot of 
in een (voorloper van de) auto te steken. Zo 
ontwierp Lenoir als eerste een prototype van 
een motorbootje en in 1862 bracht hij een 
soort auto uit: de “hippomobiel”. Het ding, 
dat met een motor op gas reed, geraakte 
amper 18 km ver en deed daar niet minder dan 3 uur over! Nauwelijks 
sneller dan een fitte wandelaar! 
De eerste echte automobiel van Belgische makelij werd in 1894 in 

Mechelen geproduceerd door de fabriek van 
Nicolas Vincke. De auto was dus van het nu 
vergeten merk “Vincke”. Er waren destijds 
ook nog andere Belgische automerken zoals 
Excelsior uit Zaventem of Imperia of de 
meer bekende Minerva. Minerva, die begon 
te produceren in 1904, hield het trouwens 
het langst uit. De fabriek stopte pas in 1958 
en tot een eind in de jaren ’80 reden er in 

het Belgisch leger nog Minervajeeps rond. 
Hoe was het liedje weer? 
 

en rijen es plezant 
 en rijen es plezant  

en rijen op een kerre zonder wielen (bis) 
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1 gerecht 2 bestekken

Noorwegen gaat allereerste tunnel bouwen 
voor schepen

1 DAGSCHOTEL EN 2 SETS BESTEK AUB 
 

Horeca bazen worden er gek van. Steeds meer restaurants willen niet dat 
klanten gerechten delen om goedkoper af 
te zijn. Het is een echte plaag, vooral in 
de zomer. 
Het gebeurt zelfs dat een gezelschap van 
tien personen uiteindelijk maar voor de 
helft wat eten bestelt. Wel verwachten 
ze allemaal servetten, bestek, brood en 

borden. Uiteindelijk is niemand tevreden. Later werd het restaurant nog 
afgemaakt op internet omdat de portie te klein was…  
En neen, het zijn niet altijd Hollanders. 
Sommige restaurateurs hebben alles geprobeerd. Eerst lieten ze begaan, 
maar toen het de spuigaten begon uit te lopen, rekenden ze een 
supplement aan. Toen kregen ze ook de volle laag. Nu hebben ze beslist 
dat het niet meer kan op restaurant, dan moeten die klanten maar naar 
een snackbar of café gaan.  
 
NOORWEGEN GAAT ALLEREERSTE TUNNEL BOUWEN VOOR SCHEPEN 
 

’s Werelds eerste tunnel voor schepen wordt zo’n 1,7 kilometer lang.  
De tunnel gaat dwars door een gebergte heen 
en vereist de verplaatsing van zo’n drie miljoen 
kubieke meter gesteente. Met de bouw ervan is 
een slordige 2,7 miljard Noorse kronen (zo’n 
294 miljoen euro) gemoeid. 
Maar dan heb je ook wat: een 1,7 kilometer 
lange tunnel die zo’n 37 meter hoog en 26,5 

meter breed wordt. En dankzij die tunnel kunnen boten de gevaarlijkste 
wateren voor de kust van Noorwegen –de Stadhavetzee – vermijden. 
Als alles voorspoedig verloopt, kan de bouw 
van de tunnel al in 2019 beginnen. De tunnel 
zou dan zo’n vier jaar later – ergens begin 
2023 – open kunnen gaan. 
Schepen die tot 21,5 meter breed zijn, 
kunnen dan van de tunnel gebruik gaan 
maken. Omdat de schepen enige afstand 
moeten houden (minimaal 400 meter) kunnen er tot vijf schepen per uur 
door de tunnel varen. 
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door de tunnel varen. 
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WILLY SOMMERS OP PENSIOEN?? 
 

We hadden deze zomer niet de gelegenheid er de 
nodige aandacht aan te besteden, maar op 9 
augustus is de Vlaamse vedette Willy Sommers 65 
jaar geworden. 
Willy, die eigenlijk, Willy De Gieter heet, komt uit 
Ukkel en studeerde voor leraar Nederlands. Hij zou 
echter nooit voor de klas staan. Daarvoor zong hij te 
graag. 
Zijn eerste grote hit, Zeven anjers zeven rozen, 

dateert van 1971, toen hij nog maar 19 jaar oud was. Hij verkocht er meer 
dan 100.000 plaatjes van en stond er 19 weken mee aan de top van de 
hitparade. In 1974 werd hij al uitgeroepen tot populairste artiest van 
Vlaanderen. 
Toen VTM werd opgericht vroeg deze zender 
hem om samen met Bea Van Der Maet het 
muziekprogramma Tien om te zien te 
presenteren. Later kreeg hij Anne De 
Baetzelier als medepresentator. Dit immens 
populaire programma haalde in die periode 
iedere week opnieuw een cijfer van 1,3 miljoen kijkers. Niet te 
verwonderen dat heel Vlaanderen op zijn kop stond toen Willy in 2005 door 
VTM ontslagen werd. Er is nooit gezegd waarom, maar waarschijnlijk vond 
de zender Willy te oud geworden voor dit programma. 
De vedette leidde lang een nogal wispelturig liefdesleven. Zo heeft hij al 
35 jaar een dochter, Annemie, bij de Vlaamse zangeres Truus. Ook had hij 
een tijd een relatie met de 23 jaar jongere Isabelle A. Bij zijn huidige 
partner Cindy heeft hij twee kinderen. Toen dochter Luna geboren werd, 
was hij 50 jaar oud en bij de geboorte van zijn zoontje was hij al 54. Hij 

vindt dat zelf geen probleem. Integendeel, 
hij raadt iedereen aan om op oudere leeftijd 
nog vader of moeder te worden. 
Dat hij nu 65 is, is geen reden om te stoppen 

met werken, zegt hij. Hij zit nog boordevol plannen voor nieuwe nummers 
en optredens. 
 

Opmerkelijke personen: Willy Sommers
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DIERENRUBRIEK 
 

IKEA SCHENKT POPPENBEDJES AAN DIERENASIEL 
 

Om de katten die wachten op een adoptiegezin 
een warme slaapplaats te bieden, heeft de 
meubelketen Ikea tien poppenbedjes geschonken 
aan het Canadese dierenasiel Etobicoke Humane 
Society. Daarbovenop doneerden ze ook nog eens 
omgerekend 200 euro om de asieldieren te 
helpen.  

Op videobeelden is te zien hoe de katten genieten van hun nieuwe bedjes. 
Zo hoeven ze niet meer op de koude, harde vloer te slapen. 
Het filmpje is intussen al meer dan 37.000 keer bekeken. ”Goeie reclame 
voor het asiel”, zo zegt medewerkster Rebecca 
Gordon.  “Ik ben verrast door de aandacht die 
de video krijgt. Dat is uiteraard heel goed, want 
wij kunnen alle hulp en middelen gebruiken voor 
de dieren. Hopelijk gaan mensen nu sneller een 
dierenasiel steunen of een dier adopteren”, 
klinkt het. 
 
MERELS STERVEN MASSAAL DOOR AFRIKAANS VIRUS. 
 

Van Oost-Vlaanderen tot Limburg 
sterven massaal merels als gevolg 
van het Usutuvirus. Symptomen 
van het Usutuvirus zijn 
verzwakking of een lusteloze 
indruk, plotselinge sterfte, 
coördinatieproblemen, bol zitten 

en vermagering. Waarnemers of wandelaars die duidelijk verzwakte vogels 
aantreffen reageren best snel. De ziekte wordt hen na twee dagen altijd 
fataal. Vogelbescherming roept op om de zieke vogels binnen te brengen 
of sterfgevallen te melden. Op die manier kan men onderzoek doen naar 
het virus en een poging doen om verdere verspreiding tegen te gaan. Het 
virus is afkomstig uit het Afrikaanse Swaziland, maar komt sinds 2001 ook 
in Europa voor. Het wordt verspreid via steekmuggen. Ook andere vogels 
kunnen eraan ten prooi vallen, maar vooral merels. Voor de mens is het 
virus ongevaarlijk. 

Dierenrubriek
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POSTGEBOUW LEEFT WEER 
 
Het postgebouw op de Korenmarkt was een tijdlang een stadskanker.  

Nadat de postbodes het gebouw op de 
Korenmarkt in 2001 hadden verlaten, 
trokken er een tiental winkels in en 
werd het Post Plaza gedoopt. Maar de 
massa liep het gebouw voorbij en de 
ene na de andere winkel vertrok weer. 
Van 2010 tot 2016 stond het gebouw 
gewoon leeg, nadat een poging om er 
een shoppingcenter uit te baten 
mislukte.  

Na zes jaar wegkwijnen kwam Albert Heijn in de kelder van het gebouw en 
kwamen op het gelijkvloers nog enkele 
winkels.  
In het bovendeel van het historisch 
gebouw is er nu een hotel. ‘1898 The  
Post’ zal het heten, omdat het gebouwd 
werd vanaf 1898 (het postgebouw was 
wel maar in 1910 klaar). 
Niet alleen de naam van het hotel 
verwijst naar de geschiedenis. Ook de 
kamers hebben namen zoals: ‘Envelop’, ‘Postzegel’, ‘Postkaart’…  
De toegang komt langs de Graslei. Alle kamers en suites -verspreid over 

twee verdiepingen- zijn stijlvol ingericht en 
hebben zicht op een deel van het centrum. 
Nergens is het uitzicht zo mooi als in de 
torensuite, met een 360° uitzicht over de 
stad én een kleine aanslag op de 
portemonnee: een nachtje in de toren kost 
al snel zo’n 400 euro…  
  

Een boer is op zijn land bezig wanneer een man hem 
aanspreekt. “Als ik over uw land mag lopen, kan ik de trein van 
kwart over tien nog halen. Mag dat van u?”  

“Tuurlijk, geen probleem”, antwoordt de boer. “En als de stier je in de 
gaten krijgt, haal je de trein van tien uur ook nog wel!”  

Postgebouw leeft weer

Een boer is op zijn land bezig wanneer een man hem aanspreekt.  
“Als ik over uw land mag lopen, kan ik de trein van kwart over tien nog 
halen. Mag dat van u?” 
“Tuurlijk, geen probleem”, antwoordt de boer. “En als de stier je in de 
gaten krijgt, haal je de trein van tien uur ook nog wel!”
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BegijntjesBEGIJNTJES  
 
 

 Nu zijn er geen meer, maar ooit 
waren ze met velen: de begijntjes! 
De eerste begijnen en begijnhoven 
worden gesignaleerd in de 12e eeuw. 
Wellicht zijn ze ontstaan omdat er in 
die periode te weinig mannen waren 
om mee te trouwen. Door de vele 
oorlogen en al het geweld stierven 
vele mannen al op jonge leeftijd en 

zo waren er nogal wat vrouwen die geen huwelijkspartner vonden en dus 
moeilijk in hun levensonderhoud konden voorzien. De begijnhoven boden 
die vrouwen een oplossing. Ze konden zich in groep organiseren en op die 
manier was het gemakkelijker om economisch te overleven. Bovendien 
bood een begijnhof een aantal voordelen ten opzichte van een klooster. 
Nonnen moesten de gelofte van armoede afleggen, begijntjes daarentegen 
niet en dus mochten ze geld of een huisje bezitten. Ook had je in het 
begijnhof veel meer vrijheid dan in een abdij. Je was bijvoorbeeld niet aan 
de strikte uurregeling van de nonnen gebonden. 
Vlaanderen telt 26 begijnhoven, waarvan drie in onze provincie: ééntje in 
Gent, één in Dendermonde en één in Sint-
Amandsberg. Het zijn stuk voor stuk pareltjes 
van architectuur met veel groen, een soort dorp 
midden in de drukke stad waar je in een oase 
van rust en vrede kan leven.  
Het mooiste begijnhof is dat van Lier. Daar 
staat een standbeeld van juffrouw Symforosa. 
Dat begijntje was de hoofdfiguur van een 
novelle van Felix Timmermans. In dat verhaal 
wordt Symforosa verliefd op de tuinman.  
Ook in Jommeke komen er regelmatige 
begijntjes voor. Samen beleven ze allerhande 
knotsgekke avonturen. 
Nu zijn er geen begijntjes meer. Marcella Patyn 
was de laatste. Ze stierf in Kortrijk in 2013. 
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Liegen heeft geen zin! Of juist wel?LIEGEN HEEFT GEEN ZIN! OF JUIST WEL??? 
 

Volgens onderzoek liegen vrouwen gemiddeld  drie keer per dag, mannen 
vier tot vijf keer. Vaak gaat het om de zogenaamde leugentjes om bestwil 
en soms omdat een leugentje minder kwetst dan de waarheid. En daar 
beginnen we al aan van zodra we kunnen praten. Blijkbaar hebben de 
allerkleinsten al snel door dat de waarheid verdraaien voordelen kan 
opleveren. Ouders zouden tijdens de opvoeding ongeveer 3000 keer liegen, 
vooral over Sinterklaas.  80% van de ouders hoopt door te liegen hun 
kinderen tegen de waarheid te beschermen. Vrouwen blijken het met de 
waarheid minder nauw te nemen als hun leeftijd, gewicht of inkopen ter 
sprake komen. Mannen overdrijven vaak over hun auto, job of seksleven. 
Een  leugenaar herkent u vaak aan enkele signalen. 
Bewegingen met de ogen, de neus, de mond en de 
handen zijn de vier belangrijkste niet-verbale 
indicators van leugenachtig gedrag. Toch voelen de 
meeste mensen zich ongemakkelijk wanneer ze zich 
van een leugen bedienen en dat laten ze via hun 
lichaamstaal dan ook merken. Hoewel ze overtuigend overkomen 
correspondeert wat ze zeggen zelden met hun gebaren. Lichaamstaal is 
een mix van beweging, houding en toonhoogte. Hoewel eerlijkheid het 
langst duurt, is het in dagdagelijkse ontmoetingen niet altijd evident om 
de waarheid te zeggen. Om de anderen niet te kwetsen, leren we vanaf 
jonge leeftijd al om diplomatische en sociaal acceptabele halve waarheden 
aan de man te brengen.  
Uit een ander onderzoek, blijkt dan weer dat liegen slecht is voor het 
geheugen. Als mensen bewust doen alsof ze zich iets niet meer herinneren 
(wat ook liegen is) of echt een leugen vertellen, dan brengen ze daarmee 
hun werkelijke herinneringen in de war. Op de duur kunnen ze zich 
uiteindelijk niet meer herinneren wat er werkelijk is gebeurd. Liegen kan 
dus schadelijk zijn voor het geheugen.  
 

- Er wordt nooit zoveel gelogen als na een jachtpartij, tijdens  
  een oorlog en vóór de verkiezingen.  
 

- Mannen zouden minder liegen… als vrouwen niet zo vreselijk  
                veel zouden vragen…  
 

- Een leugentje om bestwil is een waarheid die rekening houdt met haar  
  omgeving.   

- Er wordt nooit zoveel gelogen als na een jachtpartij, tijdens een 
oorlog en vóór de verkiezingen. 

- Mannen zouden minder liegen… als vrouwen niet zo vreselijk veel 
zouden vragen… 

- Een leugentje om bestwil is een waarheid die rekening houdt met haar omgeving. 
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EINDELIJK! ER IS NU EEN LIFT ZONDER KABELS 
 
De lift werd uitgevonden in 1854 en sindsdien is er aan het ontwerp 
eigenlijk vrij weinig veranderd. Nog altijd zorgen kabels ervoor dat liften 
in een liftschacht op en neer bewegen. Maar die aanpak voldoet niet meer. 
Het aantal mensen dat in de stad woont, neemt namelijk rap toe en er 
worden steeds meer en steeds hogere flats gebouwd.  
Tijd voor wat vernieuwing. Een Duits 
bedrijf heeft nu een lift ontwikkeld die 
geen gebruik maakt van kabels en 
daardoor in staat is om zowel verticaal 
als horizontaal te bewegen. Dankzij die 
bewegingen kunnen meerdere liften 
een schacht delen. En dat betekent 
weer dat de tijd die je op een lift moet 
wachten enorm verkort wordt.  
Maar hoe krijg je een lift zonder kabels 

de lucht in? Men maakt gebruik van motoren, 
die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor 
magneetzweeftreinen. De lift beweegt zich 
voort op rails, waarbij magnetische velden 
gebruikt worden om de liften te versnellen. Als 
een lift op een verdieping arriveert, kunnen die 
rails een slag draaien, waarna de lift zich 
horizontaal verplaatst en er ruimte ontstaat 

voor andere liften. Daardoor zal je minder lang op een lift moeten 
wachten, ook al zijn er in het dat gebouw minder liftschachten te vinden 
dan in een vergelijkbaar gebouw met 
traditionele liften.  
De lift wordt binnenkort geïnstalleerd in een 
gebouw in Berlijn. Daar zal het systeem 
uitgebreid getest worden.   
Hopelijk denken ze er ook aan om een 
veiligheidssysteem te ontwikkelen bij deze 
nieuwe uitvinding want als de spanning 
uitvalt is er geen magnetisch veld meer, er 
zijn ook geen kabels; alleen de 
zwaartekracht blijft over …  

Eindelijk! Er is nu een lift zonder kabels
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Vraag en antwoordVRAAG EN ANTWOORD 
 
WAT IS DE VERKLARING VAN HET ‘VALEFFECT’ TIJDENS DE SLAAP?  
 

Bij het inslapen ontspannen de spieren zich 
langzaam. Maar voordat men echt in de eerste 
slaapfase raakt, kunnen de spieren zich soms heftig 
samentrekken. Zo erg dat men er wakker van wordt. 
Dat lijkt op een ‘valeffect’. Dit verschijnsel komt 
vaker voor als men gespannen is of bij slaaptekort. 
Men vermoedt dat de hersenen en de spieren dan 
tegenstrijdige signalen geven. Het is overigens een 

onschuldig en veel voorkomend verschijnsel.  
 
KUNNEN VISSEN ACHTERUIT ZWEMMEN?  
 

Ja, maar ze zullen dat niet snel 
doen. Het is voor een vis 
makkelijker om te draaien en weg 
te zwemmen. Dat gaat sneller en 
is dus veiliger. Maar vissen die in 
een nauwe opening terechtkomen 
-bv. in koraal- kunnen wel degelijk 
naar achteren bewegen. Het ziet 

er koddig uit, maar hoe kan je anders uit een klein holletje geraken?  
 
HOE WEET MEN HOEVEEL MENSEN BIJ EEN GROOT EVENEMENT 
AANWEZIG ZIJN?  
 

Hoeveel deelnemers er op een betoging 
afkomen, wil wel eens leiden tot 
onenigheid tussen politie en de organisatie. 
De politie kijkt naar de lengte en de 
breedte van de mensenmassa en berekent 
zo hoeveel mensen er aanwezig zijn. 
Daarbij is nogal wat ruimte voor 
interpretatie: hoe dicht is de massa, is de 
optocht aaneengesloten?   
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Zwarte boter uit NederlandZWARTE BOTER UIT NEDERLAND 
 
Zolang er landen, grenzen en belastingheffing op goederen bestaan, zolang 
bestaat het fenomeen smokkelen. 

Na de Eerste Wereldoorlog bloeide de 
grenshandel op tijdens de Internationale 
schuldencrisis (1930-1939). Van deze periode zijn 
de meeste spectaculaire verhalen bewaard 
gebleven. Smokkelen werd zowel door daders als 
douaniers gezien als een sport, bedoeld om wat 
extra’s te verdienen, en niet als een criminele 
activiteit. In bezettingstijd werd smokkelen zelfs 
gezien als een verzetsdaad.  
Suiker, sigaren, sigaretten, koffie, dameskousen, 

horloges, radiotoestellen,  zeep, waspoeder, fietsen, … Alles wat los en 
vast zat en waar iets op te verdienen viel werd na de Tweede 
Wereldoorlog in de grensstreek tussen Nederland en België gesmokkeld. 
In de jaren vijftig en zestig werd op grote schaal boter gesmokkeld van 
Nederland naar België. Toen boter het meest winstgevende 
smokkelproduct in de geschiedenis werd ontspon 
zich in de grenstreek  een nietsontziend gevecht 
tussen douane en smokkelaars. Een strijd die 
gevoerd werd met pantserwagens, kraaienpoten, 

rookpotten, wapens en 
wilde achtervolgingen.  
Als een smokkelaar werd gepakt en in de gevangenis 
belandde, zorgde een goede smokkelbaas voor diens 
vrouw en kinderen; maar alleen als de smokkelaar 
had ontkent zelfs niet als hij op heterdaad gepakt 
werd.  
De douaniers hadden ooit een vrouw uit de buurt 
aangehouden met boter op haar lichaam en die 
zetten haar naast de kachel en maar stoken. De 
boter liep langs haar benen maar ze bekende niet. 

De kleinschalige smokkel vond te voet of per fiets plaats. Ook veel 
‘gewone’ Belgen maakten een familie uitstapje met de wagen om een 
voorraad boter en andere goedkopere artikels in te slaan.   
De smokkel van boter was helemaal afgelopen toen in 1963 een 
gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid ontwikkeld werd en Belgische 
boterproducenten subsidie kregen. 
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Steden en hun bijnamen 14STEDEN EN HUN BIJNAMEN 
 
SINT-NIKLAAS: Oliezekers en Rapenbraders 
Sint-Niklaas telde vroeger nogal wat olieslagerijen. Het zouden 
voornamelijk hun buren, de Temsenaren, geweest zijn die deze bijnaam 
bedachten. Hun repliek was “olie drijft boven” waarmee beduiden dat ze 
belangrijker waren dan hun buren. 

Ze heten ook "rapenbraders", naar het wapen 
van de stad, dat een raap verbeeldt. Op zekere 
dag kwam Keizer Karel naar Sint-Niklaas. Een 
boer bood hem een reusachtige raap aan. De 
keizer wilde de boer een beloning geven, maar 
die wilde niets aannemen. Toen vroeg de 
keizer of hij kinderen had. "Ja, Sire", was het 
antwoord, "ik heb een dochter". "Nu dan", 
sprak de vorst, "dit is voor haar bruidsschat" en 

hij reikte de boer een welgevulde beurs over. Weinige tijd nadien werd de 
keizer in Antwerpen ontvangen. Een rijke maar gierige koopman dacht, als 
de keizer zoveel geld geeft voor een raap, wat zal hij dan niet geven voor 
een paard? De gierigaard bracht de keizer een mooi jong paard, maar 
Keizer Karel die het inzicht van de hebzuchtige koopman doorgrondde, 
nam de raap van de Sint-Niklase boer en gaf ze aan de vrek als beloning. 
Sedert die tijd staat er een raap in het wapen van Sint Niklaas. 

TEMSE: Azijnzekers en Tuysschers 

Den Tuyscher is een middeleeuwse spotnaam 
voor een Temsenaar en in het bijzonder een 
man die voor grof geld dobbelt of kaart speelt. 
In de achttiende eeuw waren in deze streek 
veel azijnbrouwerijen, zo ontstond de 
spotnaam Azijnzeker. 
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Wijze gasten die olifantenWIJZE GASTEN, DIE OLIFANTEN  
 

Olifanten staan bekend als zeer intelligente 
dieren. Dat komt doordat ze in verhouding tot 
hun lichaamsgewicht, een grotere massa 
hersenen hebben dan andere dieren. De grootste 
walvissen bijvoorbeeld - nochtans ook absoluut 
géén dommeriken, zijn wel twintig keer groter 
dan olifanten, maar hebben maar dubbel zoveel 
hersenen. 10 kg voor de walvis en 5 kg voor de 

olifant. Omdat ze zulke enorme hersenkwabben hebben kennen we ook de 
zegswijze “een olifantengeheugen”. 
Biologen hebben ook opgemerkt dat het hersenvolume van een olifant 
toeneemt naarmate hij ouder wordt. Dat komt omdat een olifant veel 
aanleert als hij jong is. Andere dieren overleven gewoon op hun instinct, 
maar olifanten, net als mensen, moeten heel veel aanleren van hun 
ouders. Deze leerperiode duurt bij de dikhuiden 
ongeveer 10 jaar. In die periode leren de ouders 
hun jongen hoe ze moeten eten, hoe ze zich 
moeten gedragen in de gemeenschap en hoe ze 
werktuigen kunnen hanteren.  
Olifanten hebben trouwens ook, net als 
mensen, zeer hechte familiebanden. Dat blijkt 
ook uit hun zeer specifieke rouwgedrag: ze blijven uren bij het lichaam 
van het dode familielid staan en proberen het op te lichten en te 
begraven. Ze zijn ook zeer sociaal en zullen altijd proberen een dier of een 
mens die in nood is, te beschermen. 
Een olifant is ook een beetje een ingenieur: ze zijn heel handig in het 
gebruik van instrumenten en er zijn zelfs gevallen bekend waar olifanten 
echte waterputten aanleggen. Ze graven met hun slurf tot zolang ze water 

vinden. Als ze dan genoeg gedronken hebben, dan 
kauwen ze op stukken bast tot die een soort bal 
vormen en die gebruiken ze om de put te dichten 
zodat het water niet zou verdampen. Nadien 
komen ze terug om verder te drinken. 
Maar vliegen met hun grote oren, zoals Dumbo in 

de heerlijke tekenfilm van Walt Disney, dat kunnen ze niet! Echt niet! 
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ONSTERFELIJKE VERHALEN: GULLIVERS REIZEN 
 
 

Als we het hebben over iemand die klein van 
gestalte is, dan durven we wel eens spreken 
over een lilliputter. Maar wist u dat dit woord 
uit een sprookjesverhaal komt, uit Gullivers 
reizen. In dit heerlijke boek uit 1726 komt het 
hoofdpersonage tijdens een van zijn reizen op 
het eiland Lilliput terecht, waar hij allerhande 
avonturen beleeft. Op dat eiland wonen alleen 
maar kleine mensjes die hoogstens 15 cm groot 
zijn. Dat eiland bestaat natuurlijk niet echt, het 

is ontsproten uit de fantasie van Jonathan Swift, de schrijver, die nooit 
gedacht had dat zijn boek zoveel succes zou hebben dat men 300 jaar 
later, in de meeste westerse talen, nog altijd het woord lilliputters zou 
gebruiken.  
De gebeurtenissen op Lilliput vormen eigenlijk maar het eerste hoofdstuk 
van het boek. In hoofdstuk II komt dokter Gulliver 
terecht op een ander eiland. Daar is de situatie net 
andersom: mensen en dieren zijn er gigantisch groot 
en Gulliver, die nu kleiner is dan de honden en katten 
die er rondlopen, wordt er het favoriete huisdier van 
de koningin. 
Het derde en vierde deel van het boek zijn minder 
bekend. Gulliver komt er terecht in een wereld van 
tovenaars en geleerden die de meest idiote dingen 
bestuderen zoals: kunnen we uitwerpselen 
terugbrengen tot hun oorspronkelijke staat van 
voedingsstof. Op een ander moment komt hij in een 
maatschappij terecht die beheerst wordt door zachtaardige en beschaafde 
paarden. Hij leert er haver en gras eten en is heel gelukkig te midden van 
die viervoeters. 
Vandaag beschouwen we dat als kinderverhalen en stof voor tekenfilms, 
maar oorspronkelijk was het boek voor volwassenen bedoeld. Swift dreef in 
zijn werk namelijk de spot met de gewoonten van de leidende klasse en 
beklaagde zich over de slechtheid van de mens. 
 

Onsterfelijke verhalen: Gullivers reizen
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SLAKKENKAVIAAR OF EITJES VAN ESCARGOTS 
 
Slakkenkaviaar: het lijkt op kaviaar maar heeft niet de kleur noch de 

smaak. Vergeet de ziltige smaak van echte 
kaviaar. Subtiele smaken als van champignons en 
boomschors karakteriseren dit product dat 
ongeveer even duur is als kaviaar.  
De productie is blijkbaar zeer moeilijk en vergt 

veel vakkennis en geduld. In de natuur plant de slak zich alleen in het 
voorjaar voort maar door speciale condities te scheppen planten ze zich 
meerdere keren per jaar voort. Ze worden met tienduizenden 
soortgenoten gehouden in kassen waar de temperatuur op exact 19°C blijft 
en de luchtvochtigheid op 80%. Ook krijgt de slak dagelijks een douche.  
De eitjes van de wijngaardslak zijn wit van kleur en rond van vorm, ze 
worden beschermd door een dunne kalkschaal. Een ei is ongeveer 6 
millimeter in doorsnede en ongeveer 0,1 tot 0,2 gram zwaar. Per keer 
levert de slak 4 gram eitjes. De eitjes worden in kleine holletjes afgezet 
die door de slak worden gegraven. Het afzetten van de 
eitjes is een langdurige bezigheid: de slak kan er meer 
dan 20 uur over doen. Nadat een nest gevuld is kruipt de 
slak eroverheen om de ingang te verbergen. 
Het oogsten en prepareren van deze eitjes is een 
titanenwerk. Stuk voor stuk, met een pincet, worden ze 
geselecteerd op grootte, vorm, kleur en natuurlijke 
smaak. Daarna worden ze in een laboratorium 
behandeld onder optimale condities om zeker te zijn van een 
onberispelijke hygiëne. Dit alles heeft natuurlijk z'n prijs : 1500 € per kilo.  

De wijngaardslak komt oorspronkelijk voor in het 
midden en zuidoostelijke deel van Europa. Omdat de 
slak bekendstaat als een delicatesse is de 
wijngaardslak op veel plaatsen in Europa en Azië 
ingevoerd. Omdat de soort wordt gezocht voor 
consumptie is de slak in een aantal gebieden 
achteruitgegaan. In een aantal landen staat de 

wijngaardslak hierdoor op de lijst van beschermde dieren, dit is onder 
andere in Nederland en België het geval. 
In Oost Europa, maar ook in Duitsland en in Engeland worden slakken als 
huisdier gehouden. Bij ons word je raar aangekeken als je zegt dat je een 
slak als huisdier hebt.  

Slakkenkaviaar of eitjes van escargots
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Plastic soep het antwoord op de vraag naar huizen?PLASTIC SOEP HET ANTWOORD OP DE VRAAG NAAR HUIZEN?  
 
Een Zweedse student architect, Ludvig von Hofsten, stelt voor om de 
plastic soep om te toveren tot drijvende, zelfvoorzienende huizen. Die 
‘plastic soep’ is het afval dat nu doelloos in de oceanen ronddrijft.  
In alle grote Zweedse steden is het heel lastig om een huis te vinden en er 
is in deze steden maar weinig ruimte voor de bouw van nieuwe huizen. 
Wat als we het plastic afval nu uit de oceanen halen en gebruiken om er 
nieuwe huizen van te bouwen die op het water, dicht bij de grote steden, 
drijven? Het plastic afval zou kunnen worden verzameld en vervolgens de 
drijvende fundering van de huizen kunnen vormen. Eén fles gevuld met 
lucht kan geen groot gewicht dragen, maar als je veel van die flessen 
bundelt, kunnen ze samen een huis dragen. Ook zou het plastic ingezet 

kunnen worden om de huizen te 
isoleren.   
Het ontwerp van de drijvende huizen 
is bijzonder. De huizen hebben een 
zeshoekige vorm, zodat je goed zicht 
hebt in alle richtingen. Het idee is 
dat deze huizen niet eenzaam 

ronddrijven, maar samen kleine gemeenschappen vormen op het water. 
Die drijvende dorpjes hebben meerdere voordelen. Zo bevinden ze zich 
dicht bij de grote stad, maar hebben de bewoners geen last van de stadse 
drukte. En mocht men uitgekeken zijn op de huidige locatie, dan kan de 
drijvende woning gemakkelijk naar een andere plek worden gesleept. 
Bouwen op zee: niet iedereen zal daar enthousiast van worden. Je moet 
natuurlijk oppassen dat je 
het leven daar niet 
verstoort. Dit nieuwe idee 
kan interessant zijn voor 
landen aan zee gelegen, 
maar ook voor landen die 
deels ten prooi dreigen te 
vallen aan een stijgende 
zeespiegel. Een ander voordeel is dat het plastic afval beter belandt in een 
drijvend huis, dan in de maag van een walvis.  
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Senioren senioren senioren 12SENIOREN …SENIOREN… SENIOREN… 12 
 
"WHISKY, TE HARD WERKEN EN WEINIG SLAPEN. IK DOE NOG ALTIJD 
ALLES WAT NIET MAG" 
Paula Marckx (92) is nog altijd auteur en spreker - haar laatste boek 

“Jonger Ouder Worden”  staat momenteel hoog in 
de verkooplijsten.  
Ze stapt wat zwierig, door twee kunstheupen; toch 
is thuiszitten niks voor haar - nooit geweest, 
trouwens. Ze werkte als jong meisje uit de 
Seefhoek als model voor modehuis Natan; werd 
journaliste die bij The Beatles, Willy Brandt en 
generaal Franco aan tafel zat; schopte het tot 
directeur van het World Trade Center in Brussel; 
haalde als eerste vrouw haar pilotenbrevet op de 
luchthaven van Deurne en is lid van de wereldwijde 
club van de vliegende tachtigplussers.  

Ze is vooral bekend van haar rechtszaak in 1979 tegen België, voor het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Paula, als bewust ongehuwde 
moeder, vond het niet kunnen dat ze de afstammingsband met haar 
dochter wettelijk moest laten vaststellen; terwijl een gehuwde moeder 
dat niet hoefde te doen. 
Het Europees Hof gaf haar gelijk en de Belgische staat moest een einde 
maken aan de discriminatie van ongehuwde moeders.  
Ze schreef onlangs nog voor HLN: de reeks ‘Supersenioren’. Ze is nog 
steeds scherp van tong, snel van verstand en vurig van inborst.   
Én: ze houdt niet van het woord ‘oud’.  
 

VROUW VINDT VERLOVINGSRING NA 14 JAAR TERUG 
Mary Grams was haar verlovingsring kwijtgeraakt bij het wieden in de tuin 

in september 2004. De 84-jarige Canadese had zich 
er al bij neergelegd het kleinood nooit meer terug te 
zien. Maar toen trok haar schoondochter een heel 
bijzondere, wat misvormde wortel uit de grond op 
de familieboerderij. Mary Grams kreeg de diamanten 
ring in 1951 van haar geliefde, Norman, met wie ze 
een jaar later zou trouwen. Hem had ze maar niks 
verteld over het verlies; ze kocht een goedkope 
vervangring uit schrik voor zijn reactie.  
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Stra�e verhalenSTRAFFE VERHALEN 
 

VLUCHT VERTRAAGD DOOR 80-JARIGE 
Een vlucht van Shanghai naar Guangzhou in China heeft vijf uur vertraging 

opgelopen nadat passagiers zagen hoe een 
80-jarige vrouw muntjes naar de motor 
gooide om de vlucht te 'zegenen'. De 
passagiers waarschuwden de bemanning 
van het vliegtuig. Toen het vliegtuig door 
monteurs was nagekeken bleken er negen 
muntjes in de vliegtuigmotor vast te 
zitten. De 80-jarige gaf later toe dat ze de 
munten erin had gegooid om op die manier 
te bidden voor een veilige vlucht. Volgens 

de piloot hadden de Chinese munten veel schade kunnen aanrichten en 
zelfs tot uitval van de motor kunnen leiden. 
 

EEN LEKKER HAPJE VOOR DEZE MEEUW? 
Deze meeuw dacht wellicht dat ze een lekker 
schelpdier gevonden had.  
Of ze het ‘hapje’ heeft kunnen klein krijgen is 
niet bekend. Waar de foto genomen werd is 
evenmin bekend.  
Wie zijn gebit herkent kan misschien 
informeren bij verloren voorwerpen…   
 

 
NEDERLANDSE KRIJGT GEEN ZWITSERS PASPOORT 

De Nederlandse Nancy Holten woont als sinds haar 
achtste in Zwitserland, spreekt vloeiend ‘Zwitsers-
Duits’ en haar kinderen hebben de Zwitserse 
nationaliteit. Toen ze zelf een Zwitsers paspoort 
aanvroeg, weigerde een lokaal comité dat. Holten 
moet de Zwitserse tradities en levensstijl maar 
aanvaarden, vinden haar dorpsgenoten. Haar 
campagne tegen koebellen heeft de 42-jarige 

dierenrechtenactiviste niet bepaald populair gemaakt. Nancy voerde 
eerder al campagne tegen andere Zwitserse tradities zoals de jacht, races 
met varkens en de klokken van de kerk in het dorp waar ze woont. 
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NagerechtNAGERECHT  
 
 
 
------------------------------ 
 
 
 
------------------------------ 
 
 
 
------------------------------ 
 
 
 
------------------------------- 
 
 
=========================
======================================= 
OPLOSSING VORIGE MAAND  
Iedereen is welkom in de dierentuin.  
================================================================ 
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