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1.
Het woord is aan de Voorzitter .
Waarde Confraters , Dames en Heren ,
Ik ben er van overtuigd dat wij allen genoten hebben van de zeer zachte
winter alsook van de prachtige lentedagen , en dat wij nu allen tegemoet
zien naar wat de zomer ons zal brengen .
Ons bestuur wenst dan ook iedereen een aangename en gezonde vakantieperiode
, waar U deze ook mocht doorbrengen. Wij zien elkaar daarna terug op 1*f
september in " het Koninginnehof " tijdens onze ledenvergadering . Vergeet
echter niet dat de etentjes met ontspanning blijven doorgaan in de
zomermaanden . Wij hopen dan ook U allen te mogen blijven ontmoeten .
Sedert mijn aanstelling als voorzitter wens ik eerst en vooral ons bestuur
te danken voor hun medewerking en inzet ten bate van onze maatschappij .
Tevens wens ik alle leden en sympathisanten te danken voor hun aanwezigheid
op ledenvergaderingen en ontspanningsnamiddagen . Het is dan ook mijn
vurigste wens dat de goede verstandshouding die er nu heerst op alle
bijeenkomsten zich nog zou mogen uitbreiden onder de andere leden . Wij
begrijpen heel goed dat voor sommige van U er bepaalde redenen kunnen
bestaan die het regelmatig bijwonen van al wat wij inrichten verhindert ,
maar toch moet er van tijd tot tijd eens een gelegenheid zich voordoen , dat
het wel zou gaan .
Zodoende , beste vrienden , blijft er een permanente en sympatiek contact
bestaan tussen al de leden zonder onderscheid , terwijl het de verdere bloei
van de vereniging in de hand werkt , wat toch tenslotte ons aller doel is .
In naam van onze vereniging dank ik de nieuwe leden voor hun toetreding tot
onze maatschappij . Tevens gaat onze dank ook uit tot onze sedert jaren
trouwe leden.
Ons tijdschrift " De Klaroen " werd enkele jaren geleden in omloop gebracht
met het doel de banden tussen alle leden nauwer te sluiten, en dit door U op
de hoogte te houden van al datgene wat er in onze vereniging zal plaats
grijpen in de volgende maanden . Tevens trachten onze bestuursleden U
interessante artikelen te publiceren over alles en nog wat .
A.B.

2.
Een beetje Geschiedenis.
Onze Nationale Zeevaartlijn OOSTENDE - DDVER.
Wie kent nu de R.M.T. (Regie voor Maritiem Transport) niet? Wist u dat hij de
grootste werkgever aan onze kust is? Van deze maalbotendienst brengt "De
Klaroen" u een beetje geschiedenis.
De lijn Oostende-Dover dateert van 1846. De eerste overtocht onder
Belgische vlag had immers plaats op 3 maart 1846 met de Chemin de Fer (de
latere Diamant). Deze eerste Belgische pakketboot had één schouw, was voorzien
van ijzeren raderen en uitgerust met een stel noodzeilen, het volgend jaar
reeds werden twee nieuwe eenheden in de vaart gebracht de Ville d'Ostende
(later Rubis) en de Ville de Bruges (later Topaze), Beide schepen waren iets
groter en hadden twee schouwen. In 1858 kwam dan de Emeraude.
Aanvankelijk was er in beide richtingen slechts één afvaart per dag, De
overvaarten werden voor de helft verzorgd door schepen van de Belgische staat
en voor de helft door schepen van de Britse Admiraliteit, In 1853 gaf de
Britse Admiraliteit haar deelname in de gemeenschappelijke onderneming op en
stond ze haar kontrakt af aan een Engelse maatschappij. Deze kon haar
verplichtingen niet naar behoren nakomen en in 1865, toen het verdrag verliep,
besloot onze regering de exploitatie van de diens volledig op zich te nemen.
Vanaf 1887 wordt het aantal overvaarten in beide richtingen op 3 per dag
gebracht.
Tot in 1893 had het Bestuur van het Zeewezen een gedeelte der schepen die
het nodig had voor de exploitatie, aangekocht of gehuurd in Engeland. Van dan
af bleven de Scheepswerven van Cockerill de enige aannemers voor de bouw der
Belgische pakketboten. De Marie Henriette (1893) en de Princesse Clémentine
(1897), die bij de proefvaart een snelheid van 22,2 knopen bereikten, waren de
snelste raderpakketboten die ooit gebouwd werden. Aan boord van de Princesse
Clémentine werd voor het eerst van draadloze telegrafie gebruik gemaakt
(1903). Weldra werd een soortgelijke post op de andere schepen aangebracht. Op
dat ogenblik overtrof onze Oostende-Dover lijn alle andere Anglo-Continentale
diensten, zowel op gebied van snelheid als van regelmaat en komfort.
Reeds in 1905 liep een Belgische turbinepakketboot van stapel. Dit schip,
de Princesse Elisabeth, behaalde meteen het wereldrecord (24 knopen) en
behield het tot in 1907. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog was de
vloot van de Oostende-Doverlijn uitgegroeid tot 10 eenheden, waarvan nog 5 met
raderen.
In 1914 bij de overweldiging van ons grondgebied, evacueerden onze
pakketboten een groot aantal burgers naar Engeland. Later werden de maalboten
omgebouwd tot hospitaalschepen of gebruikt als troepentransport.
Van 1923 tot 1931 werden vier nieuwe turbineschepen in de vaart gebracht :
de Prinses Astrid, de Prince Léopold, de Princesse Josephine Charlotte en de
Prince Charles. De eerste motorpakketboot, de Prince Baudouin, werd in 1934 in
dienst genomen. Tijdens de proefreizen behaalde deze pakketboot een snelheid
van 24,25 knopen, waardoor het de snelste der toenmalige handelsschepen werd.
Tijdens de jongste wereldoorlog werden onze pakketboten ter beschikking
gesteld van de Britse Admiraliteit en namen actief deel aan
ontschepingsoperaties op verschillende fronten.
Na de oorlog ging het Bestuur van het Zeewezen onmiddellijk over tot de
vervanging van de schepen die tijdens de vijandelijkheden verloren gingen.
Twee nieuwe motorschepen, de Koning Albert en de Prince Philippe werden
gebouwd op de Cockerillwerven te Hoboken en resp, in december
1947 en juli 1948 in de vaart genomen.
In het vooruitzicht van de wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel werden
nog drie nieuwe eenheden aan de vloot toegevoegd de Roi Leopold (1956), de
Koningin Elisabeth (1957) en de Reine Astrid (1958).
De laatste passagiersboot, de Prinses Paola, kwam in de vaart in juli 1966.
Ten behoeve van het toenemend autoverkeer, werd een speciaal voor dit
vervoer opgevat schip besteld, de Prinses Josephine-Charlotte, die op 3 juni
zijn eerste overvaart maakte. Dit was in 1949.

3.
Een tweede vaartuig van netzelfde type, de Artevelde, kwam in 1958 in dienst,
een derde carferry, de Koningin Fabiola in 1962, een vierde de Roi Baudouin in
1965 en tenslotte de Princesse Astrid in 1968. Ze hadden een grotere
vervoerscapaciteit dan de Prinses Josephine-Charlotte, vermits ze over twee
bovenliggende garagedekken beschikten; zij konden 160 auto's van gemiddelde
grootte opnemen, samen met de inzittenden.
Beweegbare bruggen in de in- en ontschepingshavens laten de automobilisten toe
hun wagen zelf aan en van boord te rijden. Het comfort van de reizigers werd
verbeterd door de schepen uit te rusten met roldempers om de beweging van het
vaartuig te verminderen.
De volgende historische stap was de oprichting van de Belgische "R.M.T.",
de Regie voor Maritiem Transport.
F.P.
-o-o-o-o-o-oDe De U.S.N. BB 61 IOWA.
De maanden maart en april van dit jaar waren rampzalig voor de zee en diegenen
die erop varen. Kortweg : de EXON olieramp in Alaska; het vergaan met alle
hens van onze Z200 Tijl Uilenspiegel; het zinken van de Russische
atoomduikboot voor de kust van Noorwegen met verlies van 62 opvarenden en
half-april de ontploffing aan boord van de Amerikaanse lowa.
Toen een geschutstoren aan boord van dit slagschip door een inwendige
ontploffing getroffen werd, verloren 47 zeelui het leven.
De IOWA is het eerste schip van 4 gebouwd tijdens de tweede wereldoorlog. Deze
4 behoren trouwens tot de "IOWA class" en meten 45.000T. Zij werden ingezet in
de Stille Oceaan vanaf februari 1943 om vliegdekschepen te beschermen en
vuursteun te geven bij de vele landingen van de mariniers tegen de Japanese
krijgsmacht. Van 1950 tot 1953 zijn de lowa, de New Jersey, de Missouri en de
Wisconsin in de Koreaanse wateren om bombardementen uit te voeren als steun
voor de landtroepen, in hun strijd tegen de Chinezen en Noord-Koreanen. Van
1954 tot 1958 worden zij zorgvuldig in "cocoon" geborgen. Als eerste werd de
New Jersey uit de plastiek gehaald in 1968 en werd ingezet tijdens de
viëtnamese oorlog. Deze commissionering was een dure zaak : 21.000 000$ De
lowa was nu aan de beurt en het ongeval deed zich voor bij schietoefeningen.
Deze slagschepen, de grootste ter wereld, zijn bewapend o.a met 16 inch (406
mm) kanonnen die projectielen wegende 1225kg afvuren tot een maximum afstand
van 39km. In de meest achterwaartse van de 16 inch geschutstorens heeft zich
een zware ontploffing voorgedaan, waarschijnlijk door het lekken van poeder
uit een plastieke zak dat in de kamer van het kanon wordt geplaatst, bij het
afschieten van de obus. De torens op deze schepen zijn volledig afgesloten en
hebben . een diepte van ongeveer 15m. De ontbranding heeft zich dan ook
vertikaal in de diepte van het schip verplaatst en nagenoeg de ganse bemanning
van de geschutstoren gedood. Het 262m lange slagschip is op eigen kracht naar
de thuishaven teruggekeerd. De U.S.Navy is in zware rouw en overweegt deze
laatste zeeforten uit de vaart te nemen.
R.U.L.
o-o-o-
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4.
STAMBOOMONDERZOEK

....

ZINNIGE VRIJETIJDSBESTEDING

Jaren geleden werd het stamboomonderzoek of genealogie slechts door
enkele mensen beoefend, de zee van vrije tijd waarover we vandaag
beschikken, maar ook de hogere scholingsgraad, zijn het gevolg dat
duizenden mensen vandaag van de familiekunde een hobby hebben
gemaakt, bovendien heeft ook op dit domein de "verdemocratisering"
van onze maatschappij een grote invloed gehad.
Een familiegeschiedenis, met de klemtoon op "geschiedenis" is een
bijzondere boeiende hobby, het ontdekken van feiten, data en namen
geven u iedere maal opnieuw een "kick", het bijna als een puzzel
samenbrengen van al deze informatie tot een geschiedenis van Uw
eigen voorouders wordt soms een echte passie. Langs de andere kant
is het een hobby die toelaat het resultaat van Uw opzoekingen
enkele maanden in Uw schuif weg te bergen en daarna opnieuw de
draad op te nemen.
Hoe moet men eraan beginnen; welke zijn de bronnen; de
mogelijkheden; hoe ver kan men opklimmen, op welke manier moet zo'n
stamboom of familiegeschiedenis worden uitgewerkt? Bovendien hebben
we te Oostende een bijkomend probleem, nl., dat het gehele
stadsarchief door oorlogsomstandigheden werd vernietigd, m.a.w.
kunnen we in deze stad zonder archief wel zinnige opzoekingen
verrichten? Allemaal vragen waarop wij een antwoord krijgen in het
Oostendse Centrum voor Familiekunde, Dr. Colensstraat 6, (recht
over de Volksbond).
Op donderdag 12 october 1989 komt Eddy Van Haverbeke, hoofdredacteur
van "Vlaamse Stam", het grootste genealogisch tijdschrift in België en
Sekretaris-generaal van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, naar
ons lokaal "Het Koninginnehof", om
er een voordracht te brengen met als
titel :
"Stamboomonderzoek".
-o-o-o-o-oMaandelijkse Ledenvergaderingen : Activiteiten.
- 14 september 89 : voordracht met lichtbeelden "Outboard Marine"
door
onze voorzitter André Baroen.
- 12 october 89 : Eddy Van Haverbeke komt spreken. De titel van
zijn spreekbeurt is "Stamboomonderzoek"(Zie
hoger op
deze
bladzijde.)
- 09 november 89 : Guido Bernard, dansleider van "De Zeepaardjes",
geeft niet alleen dansles, maar, hij zal ons inwijden in de stiel
van de bakker met "Van Koren tot Brood". Een voordracht met video
film.
- 14 december 89 : Confrater J-B Dreesen brengt ons iets uit een
heel andere doos : "Rendez-vous met Jos Ghysen, Henrich Böll,
Simon Carmiggelt en Godfried Bomans".
-o-o-o-o-o-oLONDEN.
De hoofdstad die steeds groeit maar sedert 1938 reeds
maatregelen genomen heeft om de verspreide uitgestrektheid tegen te
gaan. Daarom is aan de randen de echte buiten blijven bestaan.
Londen ligt in een ondiepe schotelvormige depressie met kalkachtige
randen. Gesticht door de Romeinen in A.D. 43 en door hen Londinium
genaamd, besloeg het toen een oppervlakte van 2 km². Nu strekt ze
zich uit zuidwaarts tot de heuvels van de graafschappen Surrey en
Kent; noord- en westwaarts tot de "Chiltern Hills" van Berkshire en
Hertfordshire. Het ontwikkelt zich sedert 2000 jaar en telt nu meer
dan 8 000 000 inwoners. Het is Londen's enormiteit dat de bezoeker
vooral opvalt. De indruk die men krijgt bij het aanschouwen van de
dichtheid van het centrum en de voorsteden die zich naar alle
kanten voor kilometers uitstrekken.
( 't vervolgt) R.V.L.

5.
UIT HET VERLEDEN, (JUN 83)
Uit het duits vertaald (Soesterzeitung-Stadtanzeiger).
Panzer (tank) vuurt door Onachtzaamheid op Tractor in HIDDING5EM .
Soest - Hiddinqsen. De boer keek verwonderd toe op zijn tractor.
Vooraan liep het koelwater uit de radiator. De tractor was nochtans
maar enkele jaren oud en goed onderhouden. Als de landbouwer de
schade van dichterbij bekeek, dan vond hij ook de oorzaak van het
lek. Een loden projectiel had de radiator doorboord. Dat p rojectiel,
zo stelde men later vast, had een Belgische Leopard -tank, op het
oefenterrein : Buecke, afgevuurd. Deze loodkogels worden uit een
oefenkanon afgevuurd (Dit onderkaliber is een oefenkanon dat in de
eigenlijke loop wordt geschoven).
Waarschijnlijk, zo vermoedt de Deutsche Kriminalpolizei, sloeg dat
projectiel eerst op de straat in en ketste af, om vervolgens de
radiator van de tractor te doorboren, Voor deze theorie spreekt, dat
de lood-kogel volledig vervormd in de radiator gevonden werd. De
Belgische overheid toonde zich zeer getroffen en verklaarde
onmiddellijk met het onderzoek te beginnen. Ook het schieten met
scherf op de schietstanden zou men nog strenger controleren. Hoe het
werkelijk tot het "tractorschot" kwam, staat nog niet vast. De
Kriminalpolizei neemt aan, dat eerst na het be ëindigen van de
schietoefeningen, nog een schot is gevallen uit onoplettendheid.
Theo.
-o-o-o-o-o-oOverlijden.
Op 10 maart 1989 is confrater Alphonsus DOUTREPONT overleden in
hetrust- en verzorgingstehuis St. Godelieve te Gistel. Hij werd te
Gent geboren op 15 november 1906. Op 2 october 1962 werd hij lid van
onze maatschappij en was lid van het bestuur gedurende verschillende
jaren Confrater DOUTREPONT was oudstrijder 1940 - 1945. Ons vaandel
was aanwezig op de begrafenis samen met een delegatie van het
bestuur.
- o- o- o- o- o- o- o-

Bevelsoverdracht in Voqelsang.

In aanwezigheid van Belgische en Duitse burgerlijke en militaire
autoriteiten had er een militaire plechtigheid plaats in het kamp van
Vogelsang. Luitenant-kolonel A. DECOCK, tevoren verbonden aan de staf
van de Binnenlandse Strijdkrachten, nam het bevel van het kamp over
van Luitenant-kolonel C. BERNARD, die op rust gaat.
De nieuwe commandant bracht een deel van zijn loopbaan door in de
Infanterieschool te Aarlen en is afkomstig uit St.-Gillis Waas.
-0—0-0*0—0-0—0Onze 3-wekelijkse Etentjes.
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen ledenvergaderingen ,maar, de succesrijke etentjes in het "Koninginnehof",
gaan wel gewoon door. Even herinneren :
26 juni - 17 juli - 07 augustus - 28 augustus - 18 september
- 09 october - 30 october - 20 november
-

Gelieve u steeds te wenden tot confrater Octaaf Defoor op het
telefoonnummer : (059) 70 58 13. Samenkomst telkens vanaf 1230u.
—o—o—o—o—o—o—o—

6.
Koninklijke Antwerpse Vereniging; Ex—Onder-Officieren van het Belgisch Leger
gesticht op 1 april 1889
Onze Koninklijke Maatschappij der Ex-O/Officieren van het B.L.
afdeling Oostende gesticht op 1 november 188? vierde in 1987 haar
100-jarig bestaan .
Dit jaar was het de beurt aan de afdeling Antwerpen om haar 100jarig bestaan te vieren . Het eeuwfeest ging dan ook door op 29
april 19&9 in het Militair Hospitaal) Marialei 53 te Antwerpen .
Afdelingen uit Brussel - Kortrijk - Gent - Tongeren en Oostende
waren hierop aanwezig .
Na het bijwonen van de plechtige Eucharistieviering in de kapel van
het Militair Hospitaal werden er bloemen neergelegd aan de
gedenkplaten in de gevel der kapel , dit ter nagedachtenis aan de
oorlogsslachtoffers . Nadien volgde de receptie in de Bar van de
O/OFF, en het feestmaal in de mess .
Verschillende leden van de Antwerpse vereniging werden er het
ereteken opgespeld door de heer R. MOORS , onze Nationale Voorzitter
van de Koninklijke Federatie .
Samengevat een zeer geslaagd verbroederingsfeest . Wij wensen dan
ook de voorzitter van de Antwerpse vereniging van Ex- O/Officieren
van het B.L. , de heer W. Vanslambrouck te bedanken voor de goede
ontvangst die onze afdeling van Oostende te beurt viel
A.B.
-o-o—o—o—o—o-o-o—o—o—
Medalje Ex - Onderofficieren 1887.
Deze vaderlandslievende vereniging werd tot het leven
geroepen te Oostende op 1 november 1887. Haar kenspreuk
luidde "BROEDERLIJKHEID & EENDRACHT" tussen wapenbroeders.
Deze maatschappij hield regelmatig kongressen in onze stad.
Bij ieder van deze kongressen werden er door de federatie
van Oostende een medalje geslagen, dit om deze
gebeurteniste herdenken.
In de loop van haar 100 jarig bestaan werden er maar liefst
7 kongressen gehouden te Oostende, namelijk in de jaren
1892, 1897, 1908, 1929, 1956, 1964 en 1987. Op 22 en 23 mei
1967 werd met grote luister het 100 jarig bestaan van de
vereniging gevierd. Er werd een tentoonstelling en
feestelijkheden georganiseerd. De hiernaast afgebeelde
medalje is deze die geslagen werd in 1887, ter herdenking
van de inhuldiging van het vaandel.
MEDALJE_VERGULD_BRONS_AFM_22/40mm_met_Krooni_Bol_en_Ring
R/ Wapenschild van Oostende (bovenste sleutels naar
elkaar en onderste naar links gericht) met kroon en een
sierrol.
Op de Keper : "Ex-Sous-Officiers"
Op de Sierrol : "Section d ' Ostende"
V/ Blank veld.
m Lint : 2 cm breed met 2 kleuren (Geel en Rood).
(Edwin LIETARD).

7.
Uit net Militair weekblad VOX.
De Infanterieschool, (VOX nr. 4/89).
In 1879 ziet de eerste specifieke opleidingsinstelling voor de
infanterie het daglicht in het kamp van Beverlo. Ze draagt de naam
"Schietschool en vervolmakingsschool van de Infanterie", Veertien jaar
later smelt deze school samen met de "School voor Veldwerken" in
Antwerpen, die afhing van de Genie. Hieruit wordt, nog steeds te
Beverlo, de "Applicatieschool en Vervolmakingsschool voor de Infanterie" geboren. Ze zal er blijven tot in 1914.
Na de eerste wereldoorlog, tijdens dewelke de opleiding van de
kaders van de Infanterie in Frankrijk wordt verdergezet, zoekt de
Infanterieschool opnieuw het kamp van Beverlo op, alvorens een tweede
onderbreking in haar bestaan te kennen : deze begint bij het
ochtengloren van 10 mei 1940....
De Bevrijding is nog maar net een feit als een "School voor
pelotonscommandanten" de deuren opent te Tervuren in 1944. Een
instelling waaruit twee jaar later een nieuwe "Infanterieschool" zal
geboren worden, die zich vervolgens te Aarlen zal vestigen. Hierbij
zal zich de "School voor Onderofficieren" van Leopoldsburg voegen.
Sinds 1951 bewaart de School het vaandel van het 10de Linie,
waarvan ze reeds de Leopold- en Callemeynkazerne geërfd had. Tot nu
toe heeft de Infanterieschool meer dan 75.000 leerlingen gevormd.
Haar reputatie is bekend tot buiten onze grenzen, want ze ontvangt
veel kaderleden van buitenlandse Legers.
-O—O—O—O—O—O—

Herziening van het Statuut van de Onderofficier, (VOX nr. 4/89).
Op 10 januari 1989 heeft Lt. Gen. Charlier, Chef van de Generale
Staf, de eerste bijeenkomst voorgezeten van de werkgroep, belast met
de grondige herziening van het statuut van de Onderofficier.
Bij deze gelegenheid heeft hij een toespraak tot de leden van
deze werkgroep gericht, die aldus officieel werd in plaats gesteld.
Deze initiële vergadering werd bijgewoond door de opperofficieren,
adjunct en van de Stafchefs van de Machten en van de Medische
Dienst, belast met het personeelsbeleid.
- o-o-o-o-o-o-o-oNieuwe Drill, (VOX nr. 4/89).
Nieuw wapen, nieuwe drill : met de introductie van de nieuwe
FNC-karabijn binnen de eenheden, werd een herziening van de drill
noodzakelijk. Het te duchten voorrecht om deze drill voor het eerst
aan de Koninklijke Paleizen uit te voeren kwam aan de 3de Compagnie
van het 1ste Ardense Jagers toe.
Onder de belangrijkste wijzigingen aan de bewegingen met geweer
van het detachement belast met de wacht, onthouden we vooral : de
wijzigingen van de houdingen "ter plaatse rust" en rust ter plaatse"
Ook bestaat nu de mogelijkheid op een normale wijze te groeten met
het wapen aan de schouderriem en om van "presenteer geweer" over te
gaan naar "zet af geweer" -en vice versa- zonder eerst het gebruikelijke "schoudert geweer" uit te voeren.
Een proefperiode van acht maanden vanaf 1 januari 1989 is
voorzien
—O—O—O—O—O—O—O—O—Ö—O—

Nieuwe
Stafchef
van
de
Luchtmacht.
Luitenant-Generaal
Vlieger
A.
MORIAU,
de Koning,
werd
op
1
januari
1989
de
Luchtmacht
aangesteld.
—o—o—o—o—o—o—o—o—
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8.
Alcoholisme aan het Stuur, (VOXnr. 5/89).
De Rijkswacht heeft onlangs de eerste resultaten, verkregen na
een maand campagnevoering , aan de pers meegedeeld. De cijfergegevens
gaan tot donderdag 12 januari . Sinds 15 december 1586 heeft de
Rijkswacht 30.206 ademtests afgenomen. Twee types van controles
werden simultaan uitgevoerd : de gewone, gerealiseerd door
patrouilles tijdens hun dagelijkse dienst en de "grootscheepse"
controles. Tot op heden hebben meer dan 30.000 burgers in het zakje
geblazen!
Wanneer zich ongevallen voordoen met lichamelijk letsel en/of
materiële schade, wordt een verplichte controle opgelegd. Het percentage positieve bestuurders bedroeg in deze gevallen 9,8%, daar waar
het jaarlijks gemiddelde 12% bedraagt. Hetzelfde geldt voor de controles buiten ongeval. 4,6% van de bestuurders die gecontroleerd
werden, zijn positief bevonden. Dat is minder dan het jaarlijks gemiddelde, dat 5,8% bedraagt. Een andere reden tot voldoening is dat
op 1 van de 10 gevallen de gerechtelijke autoriteiten onmiddellijk
het rijbewijs introkken voor onbepaalde duur.
Vanaf februari 1989 zal de strijd tegen het alcoholisme aan het
stuur één der grootste zorgen van de Rijkswacht blijven, hoewel de
campagne reeds officieel beëindigd is. De Rijkswacht schat dat vorig
jaar de vrees om gecontroleerd te worden, vermoedelijk het leven van
16 personen gered heeft.

Het Krijgsauditoraat van Antwerpen en de Belle Époque, (VOX 5/89).
Het Krijgsauditoraat van Antwerpen had reeds geruime tijd met een
enorm plaatsgebrek te kampen. Het vrijgekomen gebouw aan de Koningin
Elisabethlei 18, leek dan ook de gedroomde oplossing te zijn. Deze
grote patriciërswoning, ontworpen in 1896, dreigde hetzelfde lot te
ondergaan als zovele andere schitterende gebouwen uit de 19de eeuw.
Jarenlang heeft de slopershamer namelijk als een zwaard van Damocles
boven het gebouw gehangen. Vandaag herbergt het gerenoveerde gebouw
zowel de diensten van het militaire auditoraat als het gerechtelijk
detachement. Na veelvuldige verhuizingen vindt het Krijgsauditoraat
van Antwerpen dan toch een behuizing, in de stijl van de "Belle
Époque", aan de Koningin Elisabethlei 18.
-o—o—o-o—o-o-o—oTien jaar F-16 ; Een nieuwe Era, (VOX nr. 5/89).
Op vrijdag 26 januari 1979 landde de eerste F-16 van de Belgische
Luchtmacht te Beauvechain. Het was een tweezitter, de FB-01, komende
uit Gosselies, waar de eindassemblage gebeurde en alle vliegtesten
waren afgelegd. Deze dag was voor de Luchtmacht de definitieve start
van een nieuwe era. De verwachtingen waren toen hoog gespannen. Nu, |
tien jaar later, kan men zeggen dat alle verwachtingen werden ingelost en in vele gevallen overtroffen. Nooit voorheen in haar geschiet
enis beschikte de Luchtmacht over zo een doeltreffend wapensysteem. !
Op 31 december 1980 werd het 349ste Smaldeel toegewezen aan de NAVO
en bekroond met de benijdenswaardige titel "Eerste operationeel F-16
smaldeel in Europa". Eén jaar later kwam het 350ste Smaldeel aan de
beurt : het werd de zoveelste telg in de F-16 familie binnen de NAVO,
—o—o—o—o—o—o—o—o—
De M919 Fuchsia naar STANAVFORCHAN, (VOX 4/98).
Deze hypermoderne mijnenjager van onze Zeemacht verliet Zeebrugge
op 10 januari 1989 om gedurende 6 maanden deel uit te maken van de
permanente mijnenbestrijdingseenheid van de NAVO op de Noordzee en op
het Kanaal. De schepen van onze Zeemacht volgen elkaar op in deze mul
nationale eenheid om hun bijdrage te leveren aan haar trainingsprogramma. Behalve de Fuchsia maken twee Britse, één Nederlandse en één
Duits schip deel uit van het Smaldeel STANAVFORCHAN.
—o—o—o—o—o—o—o—o—
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Het «Europees» rijbewijs
Het rijbewijs «Europees model» is nu ook
in België van kracht. Dit model is het enige
dat nog mag uitgereikt worden sinds 1 januari
1989.
Hieronder vindt u enkele wij zigingen aan
de reglementering.

Categorieën
Er bestaan 5 categorieën (A-B-C-D-E)
Het rijbewijs categorie A wordt gesplitst in 3
specifieke rijbewijzen : A3, A2 en Al.
- Het rijbewijs cat. A3 is vereist voor
allen die geboren zijn na 14.2.1961 en
die bestuurders zijn van een bromfiets
van de klasse B met 2 of meer wielen
(max. 50 cm3, snelheid op horizontale
weg beperkt tot 40 km/uur en het
dragen van een helm is verplicht).
- Het rijbewijs van de cat. A2 is vereist
voor alle bestuurders van een moto
waarvan de cylinderinhoud 400 cm3 niet
overschrijdt.
- Het rijbewijs cat. Al is vereist voor
alle bestuurders van een moto waarvan
de cylinderinhoud meer dan 400 cm3
bedraagt.
Het rijbewijs categorie B is vereist voor alle
auto's waarvan het hoogst toegelaten gewicht
(H.T.G.) niet meer dan 3500 kg bedraagt,
bestemd voor het vervoer van personen en
ingericht voor ten hoogste 8 plaatsen, de plaats
van de bestuurder niet inbegrepen, of bestemd
voor het vervoer van zaken.
Het rijbewijs categorie C is vereist voor het
besturen van andere voertuigen dan de
categorie D met een hoogst toegelaten gewicht
van meer dan 3500 kg. De kampeerauto's met
een H.T.G. van meer dan 3500 kg behoren
eveneens tot deze categorie.
Het rijbewijs categorie D is vereist voor auto's,
bussen of cars met meer dan 8 plaatsen, de
plaats van de bestuurder niet inbegrepen.
De rijbewijzen categorie B, C of D moeten ook
geldig verklaard worden voor de categorie E
indien zij een aanhangwagen trekken waarvan
het hoogst toegelaten gewicht meer dan 750 kg
bedraagt.

Geldigheid
Om een voertuig van één van deze categorieën te besturen, moet men houder en
drager
zijn
van
een
rijbewijs
dat
gevalideerd is voor de betreffende categorie
van het voertuig of de sleep van voertuigen
(caravan of aanhangwagen). De geldigheid
van rijbewijzen werd als volgt bepaald :
- rijbewijs A2 ook geldig voor A3
- rijbewijs Al ook geldig voor A3 en A2
- rijbewijs B ook geldig voor A3
- rijbewijs C of D ook geldig voor A3 en B
- rijbewijs CE of DE ook geldig voor BE
- rijbewijs CE en D samen ook geldig voor
DE
Het rijbewijs met de vermelding «automatisch» is slechts geldig voor het besturen
van
voertuigen
uitgerust
met
een
automatische versnellingsbak. De opheffing
van deze vermelding is slechts mogelijk na
scholing en na het slagen in een nieuw
praktisch examen.

Nationale rijbewijzen
blijven geldig
De rijbewijzen van het nationaal model
blijven geldig en er is geen enkele
omwisseling verplicht. De houder ervan
kan nochtans een rijbewijs van het nieuw
model bekomen dat gevalideerd is voor al
de categorieën waarvoor het oud model
geldig was.
De minimumleeftijd
om het theoretisch
examen af te leggen is :
Categorie

A3

A2-A1B-C

D

Leeftijd

16 jaar

18 jaar

21 jaar

Vervallenverklaringen
De procedure om na de rechterlijke verplichting
om opnieuw rijexamen af te leggen, hersteld te
worden in het recht tot sturen, wordt
vereenvoudigd.
De
vervallenverklaarde
kandidaat legt de examens af en bekomt
onmiddellijk de uitslag. Dit resultaat wordt op
een
kaart
aangebracht,
waarmee
de
betrokkene
op
het
Ministerie
van
Verkeerswezen een attest voor de griffie van
de rechtbank kan krijgen.
Bij eventueel latere examens is de tussenkomst van het College van Commissarissen
niet langer vereist. Het herstel per categorie
wordt vervangen

door herstel in het recht tot sturen zonder meer.
Hieruit volgt dat een kandidaat die hersteld is
in het recht tot sturen niet meer het
herstelexamen moet afleggen indien hij een
rijbewijs voor een andere categorie wenst te
bekomen.

Belangrijk

Een rijbewijs B, C of D is niet langer
automatisch geldig voor het besturen van
een motorfiets. Het rijbewijs D (autobusautocar) zal niet meer automatisch geldig zijn
voor het besturen van een vrachtwagen
(categorie C).
Korpsjournaal - 15 april 1989

ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE PALEIZEN
Hertogsstraat 2

B-1000 Brussel

10.

Tel.: 02/513.07.70.

Het Archief van de Koninklijke Paleizen is een Afdeling van het
Algemeen Rijksarchief (Afdeling 6 binnen Departement III), maar is
gehuisvest buiten het gebouwencomplex van de Ruisbroekstraat. De
organisatie van de archiefdienst dateert van 1962. Het Archief van
de Koninklijke Paleizen is een privé-archief dat beheerd wordt door
een archivaris uit het corps der rijksarchivarissen. De door de
archivaris van het Paleis beheerde documenten zijn eigendom van het
vorstenhuis.
BESCHRIJVING EN AARD VAN DE ARCHIEFBESTANDEN In het Archief van de
Koninklijke Paleizen treft men documenten aan afkomstig van de
diverse Departementen van het Hof, d.w.z.: de diensten van de
Grootmaarschalk van het Hof, van het Kabinet van de Koning, de
Civiele Lijst en het Militair Huis. Ook archief van afgeschafte
Departementen (bvb. dat van de Opperstalmeester) en van het privésekretariaat van de Koning is bewaard. Naast deze archivalia
berusten in het Archief van het Koninklijk Paleis ook documenten
m.b.t. de Onafhankelijke Congostaat, Belgisch-Congo en de diverse
initiatieven in zake overzeese expansie ten tijde van Leopold II
(1880-1909). Verder zijn er documenten m.b.t. het Mexicaanse
Keizerrijk (1864-1867), is er het Archief van het Huis ei het beheer
van de goederen van keizerin Charlotte van Mexico (1867-1927), de
papieren van Philippe graaf van Vlaanderen en van zijn echtgenote
Marie von Hohenzollern-Sigmaringen, het Archief van het
Sekretariaat van Koningin Elisabeth (1909-1965), een aanzienlijke
fotocollectie (met zowel portretten als landschapsfoto's, zowel los
als in albums), en een verzameling "Kaarten en Plannen".
Naast originele documenten worden in het Archief van het Koninklijk
Paleis ook fotokopieën en microfilms bewaard van archivalia die in
andere instellingen berusten. Zo werden bvb. alle stukken die voor
de in 1965 gehouden tentoonstelling "Leopold I en zijn tijd" werden
ontleend verfilmd. Ook is er een kopie van de brieven van koning
Leopold I aan koningin Victoria (1838-1865 - de originelen berusten
in het Koninklijk Archief van Windsor Castle), enz. Ook werden de
aan de abdij van Pannanhalma (Györ in Hongarije) nagelaten papieren
van prinses Stéphanie Lonyay (weduwe van aartshertog Rudolf, geboren
Stéphanie van België) verfilmd. Een overzicht van het "schaduwarchief
wordt voorbereid.

11.
BIBLIOTHEEK

Het Archief van het Koninklijk Paleis beschikt over een kleine
bibliotheek met hoofdzakelijk werken over hedendaagse politieke
geschiedenis van België. Ook kunst en kultuur zijn goed vertegenwoordigd. Vermeldenswaardig is een quasi-volledige collectie administratieve jaarboeken: Almanach royal officiel (1840-1939),
Annuaire de l' armee beige (1846-1940), Journal militaire officiel
(1887-1921), Annuaire administratif et judiciaire de la Belgique
(1922- ).
OMVANG

De totale omvang van het archief bedraagt 1,8 strekkende km.
INVENTARISSEN

Er verschenen drie inventarissen, alle van de hand van dr. Emile
Vandewoude, eerste archivaris van het Paleis (1962-1988): Inventair
des archives relatives au développement extérieur de la Belgique
sous Ie règne de Léopold II (Brussel,.1965, 298 blz.); Inventaris
van het archief van de Grootmaarschalk van het Hof; Regering van
Leopold II 1865-1909 (Brussel, 1977, 80 blz.); Inventaris van het
archief van Mexico (Brussel, 1978, xvii + 27 blz.).
Voor vele andere archiefbestanden, alsook voor de portrettenverzameling en voor een gedeelte van de fotocollectie en de collectie
"Kaarten en Plannen" zijn onuitgegeven inventarissen voorhanden.
TOEGANKELIJKHEID
Het Archief van het Koninklijk Paleis is toegankelijk voor
historici gekwalificeerde onderzoekers en universiteitsstudenten.
Toelating dient te worden gevraagd aan de archivaris. Bij de
aanvraag wordt de navorser gevraagd het onderwerp van zijn
onderzoek nauwkeurig te om schrijven. In het Archief van het
Koninklijk Paleis geldt de "50 jaarregel". Sommige documenten
(bvb. de notulen van de Ministerraad) worden niet in lezing
gegeven. Niet-geïnventariseerd archief kan niet geraadpleegd
worden.
REPROGRAFIE
Het archief beschikt niet over een eigen fotoatelier. Bestellingen
van foto's worden uitgevoerd door het Algemeen Rijksarchief.

Fotokopie kunnen worden afgeleverd tegen het tarief van het
Algemeen Rijksarchief. Onder bepaalde voorwaarden kan worden
toegestaan dat de vorser ter plaatse zelf documenten fotograferen.
BIBLIOGRAFIE: E. Vandewoude, Les archives royales a Bruxelles, in:
Archief- en Bibliotheekwezen in België, 38 (1967), 176-192.
ARCHIVARIS: dr. Gustaaf Janssens.
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OUTBOARD MARINE BELGIUM N.V.
Te Brugge in het industriegebied gelegen langs de Pathoekeweg
bevindt zich de fabriek van " OUTBOARD MARINE BELGIUM N.V. "
Het is een dochtermaatschappij van de Outboard Marine Corporatie in
de U.S.A. , de belangrijke fabrikant van aandrijfsystemen voor
boten.
In 1957 besliste de Corporatie de fabriek op te richten te Brugge .
De ekonomische stabiliteit , hoge productiviteit alsook de centrale
ligging van BELGIË in de toekomstige Europese Ekonomische
Gemeenschap lagen aan de basis van dat besluit .
In 1958 op 7 mei startte de productie van de Johnson en Evinrude
motoren en op 16 juni volgde de plechtige inhuldiging van het
bedrijf in tegenwoordigheid van de regeringsafgevaardigde , de
burgerlijke overheden en directieleden van de Amerikaanse en
Canadese bedrijven .
Gedurende de volgende jaren werd er voortdurend uitgebreid en
gereorganiseerd.
In 1965 was de totale investering gestegen tot 234.000.000 Fr. ; de
tewerkstelling tot 960 personeel en de totale verkoop tot
889.800.000 Fr. . Een recordproductie van 100.644 motoren was dat
jaar te noteren.
In 1967 verwierf de " OUTBOARD MARINE BELGIUM N.V. " de tiende
plaats in de Belgische Export van konsumptiegoederen.
In 1970 bereikte de productie zijn 750.000 ste. buitenboordmotor
sinds de opening van het bedrijf.
Onlangs nog vierde de fabriek zijn 30 jaar bestaan. De vestiging
te Brugge stelt nu nog 650 mensen tewerk . Het bedrijf is
ingedeeld in twee grote delen nl. de fabriek en de verkoopdienst.
De fabriek is ingedeeld in twee afdelingen : de machinage en de
assemblage . De machinage zorgt voor de afwerking van de ruwe of
half afgewerkte stukken ; terwijl de assemblage instaat voor het
opbouwen van de motoren gereed voor verkoop .
De fabriek vandaag produceert ongeveer 70.000 motoren per jaar .
Een gedeelte van deze productie is bestemd voor verkoop in de
U.S.A.
Outboard Marine Belgium is ook het marketing - en
coördinatiecentrum voor Europa , Afrika en het Midden-Oosten van
alle O.M.C, marineproducten ( buitenboord- en hekmotoren, boten
en toebehoren ). Zij beschikt over een net van nationale
verdeelcentra - gedeeltelijk eigen filialen , gedeeltelijk
onafhankelijke invoerders - die op hun beurt een uitgebreid net
van dealers bevoorraden.
Nog meer uitleg zal U gegeven worden tijdens de diavoordracht op
de ledenvergadering van 14 - september 1989.

A.B.

