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INDUSTRIETERREIN TE KAMPENHDUT 1.
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Het gemeentebestuur van Kampenhout
heeft de intercommunale Haviland, waartoe

ze behoort en vennoot is, de uitwerking van
een industriepark toevertrouwd (zie foto)»
Haviland zou het beheer ervan waarnemen.

De beschikbare oppervlakte bedraagt 20 ha,
nuttig voorhanden, vyaarvan uitbreiding moge
lijk IS op de terreinen van "Over de Vaart"

Het betreft hier geen gemeentegronden wat
dus onmiddellijk betekent onteigenen» De
huidige bestemming van de gronden is land-
bcuwgrond en braakliggend terrein. De optie
op de terreinen werd genomen op 16 maart 1972
De te vestigen bedrijven zouden variëren van
middelgroot tot klein. Naarmate er veel be
drijven komen zullen infrastructuurwerken
(  wegen, bomen, riolering ) dienen uitge
voerd wat de prijs natuurlijk in de hoogte
zal jagen. Voor kleinere bedrijven zal de
kostprijs hoger liggen. In een promotiever
slag van Haviland worden uiteraard optimis
tische klanken geuit. Vooral de gunstige
ligging van het terrein (vaart/Brussel-
Ha acht/ Leuven-MSC helen/Luchthaven / de
in aanbouw-zijnde ring rond Mechelen en
de toekomstige A2/ so-jor enz..») wordt
geprezen. Beweerd v;ordt dat de prijzen
van de gronden beduidend lager zullen liggen
dan deze van bouwgronden en terreinen in de
onmiddellijke omgeving van Brussel. De
kleine camping 'De zon' zal gedeeltelijk
verdwijnen

HAACHT



Natuurlijk kan men ioV.m, het ganse project enkele
vragen formuleren: heeft Kampenhout werkelijk behcefte aan
industrie ? Zullen de fabriekjes een reële bron van inkomsten
zijn voor de gemeente ? Moet Kampenhout een uithoek worden
van de steeds verder doordringende 'olievlek Brussel' en moet
het ekonomisch gewest Brussel ( binnenkort beperkt tot de
19 gemeenten ) nog gauw hier binnendringen ?

In de uiteenzettingen die gegeven werden op een pers-
konferentie in juni zwaaiden de promotors uitvoerig met het
feit dat op aanvraag van "talrijke industriëlen" men overgino
tot de optisc Uit welingelichte bron vernemen we echter dat^
tot nog toe slechts I persoon te kennen heeft gegeven interesse
te hebben. Het gaat hem om een kleine fietsenfabrikant. Een
andere geinteresseerde loopt volgens dezelfde bronnen met spe-
cüj.atieplannen rond.

In ieder geval, de tijd c^at we kort bij huis zullen
kunnen gaan werken is nog veraf. De redaktie opteert indien
het tot vestigingen zou komen voor volgende punten: propere
uedrijven die het probleem van de pendelarbeid oplossen, doWoZ.
werkgelegenheid voor iedereen, speciaal voor landbouwers die
wegens eisen van rationaliteit verplicht zijn te stoppen
met hun bedrijvigheid en moeilijkhpden kennen bij het uitzien
naar nieuw werk.

De redaktie
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abortus 3.

Na een uiteenzetting van de verschillende
na enkele praktische middelen te hebben aangehaald willen ue
"nu de ab^tus eens onderzoeken als twistpunt van da verschxl-
lende soorten mensen. Als staat volgen er hier 10 punten
v66r en tien punten tegen abortus.

T E G E W

U Abortus is moord en derhalve verwerpelijk.
2  Als abortus wordt toegestaan wordt daarmee het

de onaantastbaarheid van het leven zozeer aangetast dat de
deur wordt opengezet voor euthanasie, doodstraf en ander
vormen van moord,

T  Toestaan van abortus zal tot gevolg hebben dat mensen
kunnen onttrekken aan de gevolgen van onverantwoord seksueel
handelen en zal als zodanig een algemene vermindering vanherverantwoordelijkheidsgevoel met zich meebrengen.

a  Toestaan van abortus zal tot gevolg hebben dat de mensen
slordiger met anticonceptie zullen omgaan, zozeer ze s,
dat hier gevaar bestaat dat abortus voor de anticoncep .i
in ds plaats zal komen.

5  Toestaan van abortus zal tot gevolg hebben dat de laatste
rem op losbandig seksueel gedrag zal wegvallen, hetge
behalve dat dit al onwenselijk is, bovendien nog een
gevaar vormt voor de raonogane gezinsstruktuur waarop onze
maatschappij rust.

6  Abortus gaat in tegen het moederinstinct. Vrouwen die abor-
' tus hebben gehad lijden dan ook vaak aan ernstige schul

qevoelens of vertonen andere tekenen van psychische on
w^chting. vrouwen aan wie abortus geweigerd - ̂etanen
zich daarentegen achteraf vaak erg gelukkig met hun kind.

7  Toestaan van abortus zal tot gevolg hebben dat vrouwen die
°  eigenlijk een kind willen hebben door hun omgeving geprest

worden tot abortus.

8. Toestaan van abortus zal tot gevolg hebben dat de zieken-



10

I

huizen zozeer overbelast raken dat de normale medische zorq
in gevaar komt»

Afbreken van zwangerschap is gevaarlijker dan het uitdragen
van zwangerschap O Afschaffing van het abortusverbod brengt
ars zodanig een gevaar voor de volksgezondheid met zich mee.

Schrappen van het abortusverbod is niet nodig omdat problemen
ook met andere middelen dan abortus kunnen worden opgelost.

VOOR

Door afschaffing van het abortusverbod zal de illegale abor
tus verminderen.

2, Door afschaffing van het abortusverbod zal de sterfte onder
zwangere vrouwen dalen,

3, Door afschaffing van het abortusverbod zullen de momenteel
gebruikelijke selektieprocedures goeddeels verdwijnen en
Qaarmee een groot aantal misverstanden©

4o Door afschaffing van het abortusverbod zal de bestaande on-
gelijkheid in de mogelijkheden om ongewenste zwangerschapoen
te laten onderbreken verdwijnen.

5. Afschaffing van het abortusverbod zal tot gevolg hebben dat
de frustraties van vrouwen zowel als artsen zullen afnemen.

6„ Door afschaffing van het abortusverbod is in ieder geval ook
hulpverlening mogelijk in een aantal bijzondere en wel zeer
schrijnende gevallen die bij het momenteel geldende recht
niet geholpen kunnen worden,

7. Door afschaffing van het abortusverbod zal het niet meer moqe.
Irjk zijn dat artsen die uit eerlijke overtuiging hulp bieden
aanonpwenste zwangere vrouwen in de gevangenis terechtkomen
□T in hun handelen door de vrees daarvoor geremd worden,

8. Afschaffing van het abortusverbod kan het welzijn van de kin-
deren ten goede komen,

9o Afschaffing van het abortusverbod kan het welzijn van de
ouders ten goede komen

een beletsel tot zelfbeschikking wordt weggenomen.
- zal vooral vrouwen ellende besparen.



- zal voorkomen dat mensen belast worden "iet
taken en verantwoordelijkheden die zij nxet
□f nauwelijks kunnen dragen. _ _

- schept mogelijkheden voor een vrijere bele
ving van de seksualiteit.

Afschaffing van het abortusverbcd vormt het sluitstuk op hetrnrtrumantarium voor de geboorteregeling en ia daarmee van
groot belang in de strijd tegen de overbevolking.

proberen ^ én voor één de puntenIn volgende nummers zullen we proberen één voor ee,
even te onderzoeken en ze tegen elkaar op te wegen

CQMUVAN.



AAIM MIJN LIEF

0 Reist, G Reist mijn lief
wat zijt gij wonderschoon
O doorn aan de kampenhoutsekroon
Gij zijt mijn kleine hartediefo

O Reist, O Reist mijn lief
met je velden en je weiden
en hier en daar leuke meiden
Gij zijt juist mijn geriefo

ü Reist, O Reist mijn lief
met je mensen en je land
vormden wij een vriendschapsband
Gij zijt mijn liefdesbriefo

O Reist, O Reist mijn lief
ik kan van jouw echt niet scheiden
al gaat het niet meer tussen ons beiden
Gij zijt nu meer een grief.

ü Reist, O Reist mijn lief
ik moet nu dringend gaan
al rolt eruit mijn oog 'n traan
verdwijn ik niet als 'n nachtelijke dief

iir
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KRITISCHE KIJK OP SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET

Sinterklaas is deels een uitvinding van zakenmensen. I
hun handen is hij een marionet geworden, een symbool van de con
sumptiemaatschappij, Hij treedt op als desympatiek aandoende^
handelsvertegenwoordiger van speelgoedfabrieken, speculaasfabri--
kanten en marsepeinbakkers die reeds zijn aankoopbestellingen
begint te noteren begin oktober en op volle toeren draait wanneer
't zo stilaan naar 6 december gaat. Het geluk^en de relatieve
vreugde die hij kwistig strooit over goedgelovige kinderogen en
gretige kinderhanden zijn duur betaald. Grootwarenhuizen komen
er beslist niet bekaaid uit. Iedere supermarkt heeft zijn sin
terklaas ... De schijnvertoning die daar wordt opgevoerd^is in
feite "Big Business", een versjachering van kinderlijkheid tot

XNHO Som



(  Sinterklaas heeft nochtans reëel bestaan en een leven
hier op aarde gesleten waarvoor hij het predicaat "heilige" kreeg
toegewezeno Als bisschop van Myre handelt over IMicolaas de
legende dat hij 3 door een beenhouwelr gedode kinderen weer tot
leven bracht» )

Sinterklaas is ook een vooxstelling, een projectie van
de mensen zelf» Hij bezit eigenschappen als goedheidj minzaam
heid, vrijgevigheid enz... die mensen ook bezitten doch die de
mensen niet gerealizeerd zien in I mens. Daardoor creëren zij
in hun geest en in hun verbeelding een wezen die die eigenschap
pen wel samen bezit» Het is juist dpze verbeelding van de door
snee-mens die handig uitgebuit wordt door zakenlui.

Sinterklaas verandert ook |niets aan de bestaande si
tuatie arm-rijk in de wareld; arme kinderen blijven ondanks
z'n goedheid benadeeld»

En Zwarte Piet ? Hij is d;e knecht, de niemendal, de
arme harde werker die even arm blijft; symbool van een onder
drukte, toevallig zwartkleurige bevolkingsgroep: de man die
het speelgoed vervaardigt en er bijna niets voor krijgt»

6 december doet mij dikwijls denken aan 11,11.11 •.,»

Meri« 1

Madcet es zie ?
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Alkoholisme is een ziekte die zich ook bij het leger mani
festeert, zeker omdat men er in een gesloten gemeenschap samen zit.
Het a-sociale gedrag dat bij alkoholisten in het leger vlug te
voorschijn komt dost veel mensen besluiten dat er bij het leger
meer alkoholisten zijn dan in het burgerleveno Dit is echter vol
ledig fouto Het is wel zo dat meer alkoholisten zich manifesteren
in het leger zoals dat ook kan gebeuren in andere situaties waarbij
een plotse vrijheid gekoppeld wordt aan het bezit van het geld»
De tegenhanger van de welbekende AA—groepen heet in 't leger AmilAo
Te Leopoldsburg werd een medisch centrum opgericht (CeMila) waar
alkoholisten in groep een "kuur" ondergaano Ondertussen tracht
men bij de militairen de "drankslijterij" te doen afnemen door
't inschakelen van zinvolle vrijetijdsbestedingo

Jonge artsen moeten bij het begin van hun praktijk de
z O g en a am de ' E E D van Genève* afleggeno Omdat daar in enkele nogal
zware zinnen voorkomen drukken we ze integraal af»

"  Op het ogenblik dat ik opgenomen word onder de be
oefenaars van het medisch beroep, verbind ik mij plechtig mijn
leven te wilden aan de dienst van de mens« Ik zal mijn leraars
en meesters de achting en dankbaarheid betonen, die hun verschul
digd zijn» Ik zal mijn beroep nauwgezet en waardig uitoefenen»
Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn voornaamste be
kommernis beschouwen» Ik zal het geherm eerbiedigen van al wie
zich aan mijn zorgen toevertrouwto Ik zal tot het uiterste de
eer en de edele tradities van het medisch beroep hooghouden. Ik
zal die gedogen, dat mijn houding tegenover de patiënt beïnvloed
wordt door beschouwingen van godsdienst, nationalitiet, raspartij
of sociale stand. Ik zal het menselijk leven van de bevruchting
af eerbiedigen. Zelfs order bedreiging zal ik mijn medische ken
nis niet aanwenden in strijd met de wetten der menselijkheid. Dit
verklaar ik plechtig, vrijwillig en op mijn woord van eer".



10.
De BRT zal vanaf zaterdag 13 januari 1973 een reeks van

6 programma's uitzenden over het gemeentebeleid. De bedoeling is
dat de kijker een klaardere kijk krijgt op hetgeen zoal in een
gemeente gebeurt en kan gebeuren, om zodoende de burger zelf een
aktieve rol te doen spelen in de gemeente. Kijken elke zaterdag
om 16 uur. De maandagavond daarop volgt de wederuitzending om
18 u 40o

In een krantenbericht over de subsidieverlening voor
de verenigingen in Kampenhout kan men lezen dat er in Kampen
hout enkele min of meer onbekende verenigingen werken. Zo be
staat er in deze gemeente een Lodewijk de Raetstichting,
Vlaams Veiweer, Vlaams onderwijscentrum, Vlaams Overheidsperso
neel.. Vermits wij van hun werking weinig of niets merken, zou
men kunnen denken dat deze verenigingen 'ondergronds' werken.
Is dit zo ?

»5. A. kreeg bij de subsidieverlening voor het jaar
1972 I.ÜÜG Fr; evenals de Roodkao i es. De jeugdraad kreeg 7. 500 Fr
naar zich toegetrokken.

Het herstruktureringsplan voor 1974 in het leger dat
wordt voorgesteld door minister van oorlog Van Den Boeynants
bepaalt ondermeer dat de jongeren na hun humaniora opgeroepen
moeten worden. Hiertegen zijn enkele bezwaren te formuleren:
het belet de vlotte doorstroming van studenten naar het hoger
ondervjijs; pedagogisch onverantwoord daar men voor een jaar
uit het leefwereldje van studeren wordt gerukt. In deze maat
regel kan men ook een poging zien om de groeiende kritiek in
het leger tegen te gaan en de kontestatie te vermijden in het
hoger onderwijs door de jongeren te verplichten vroeger hun
dienstplicht te vervullen. Deze maatregel poogt ook een rem
te zetten op het aantal afgestudeerden dat het statuut van
gewetensbezwaarde aanvraagt of weigert officier te worden.



hoofddoel de bescherming beste profilt haalt uit de kreati-
te verhinderen dat de eers betalen aan de auteur
viteit van iemand anders z nrastaties (vb. boeken heruit
van in-bellectuele of kreatie )_ Deze auteursvereni-
geven komponisten, uitgevers van muziek,
ging verenigt in ha ooh-n' -i vers • fotografen enz..»
tekstdichters, toneelau .eurs, onder de vennoten
In 1911 werd 4 miljoen geïnd, oedrag
wordt uitbetaaldo

eens op iets aangenaams verrast wordeno

II.II.II Ja '?

».„d. "rt -S."

r.rs;a" sKn - -
□p tafel kwam. " '



WENKEN VODR 'T DISC-JOCKEYEN

,  , om te beginnen een beetje afweten van het

middeld''°? publiek speelt met een ge-
van eik^ n"^ het spelLvan enkele undergroinlnummers &, La Deep Purple of Led Zeppelin
om de sfeer erin te krijgen. Hierna speelt men een paar's^ows"
Lie st niet van Vlaamse vedetten want dan zou je het hele publiek
kunnen tegen krijgen. Men maant het publiek zo hard mogel^k

te komen dansen met allerlei suggesties. Indien men niet
gunstig reageert probeert men het met een verraenigvuldiglngsdans

... -*
goeie nieuwe muziek spelen afwisselend met enkele oldies, swing
slow, undergroud. Bamba en één enkele keer een paar walsen
Men staat daar wel niet Willem de Zwijger uit te beelden maar-
men moet tcch zien dat men niet al te veel "zevert" tussen de

Platen'is bondige wijze gebrdchte koördinatie tussen deplaten is genoeg. De d.j. heeft in feite een enorm grote rol
indien hij alles alleen doet. Hij is in feite sam^ste^Lr

brengt ook met zich mee dat wan-

disoobar ai!e°o: schuldig bent. Indien men met eendiscobar alle plaatsen afreist, is het toch best dat je iemand
te helpen de discobar te plaatsen. Anders loop je ■

m gxQDt risico wanneer je ergens moest stukken kriiqen
Grotere discobars (Jan Goossens bvb) doen het zelfs met 4

draaïerz ol te plaatsen, en om beurtenaien 2 d.j. s platen )o Dat schept ook het probleem dat
een Jan Goossens bvb. B a 9,D00 Pr. per optreden vraagt waar
een andere d.j. rond de 3 a 4.000 Fr. vraagt, '

Rodger

J\ \.



DOET KERSTMIS NOG GEEN PIJN ?

Eens was ik klein

20 gezellig klein
aan vadershand langs de straat
naast moeder op de bus
ik hing de wereld
straat en bus

vol borrelende vraagjes
gek op ontdekking:
wat waar wie en hoe ?

vader wist alles

en moedershart nog veel meer
vader kneedde de wereld tot klare begrippen
en moeder wreef ze schoon

vader sneed brood

en moeder deed er jam op
vader had een boeman

die joeg het kwaad weg
ook uit mij
en moeder hield de wereld recht

met sprookjes en met feeën

op een dag

hebben ze mij de boeman, feeën, zwarte piet
en de hele rimram ontnomen

een kleiner broertje kreeg alles kadoo
ik was te groot geworden
want ik vroeg
wat waar wie hoe en waarom ?

in vaders keel kroop 'n kuchje
in moeders ogen een glinster angst
mijn vraag bleef hangen
in de nevel waarmee de wereld
mijn mooie straat kwam vullen
en het leven reed veel verder

dan de bus die moeder nam

op een avond ben ik groot gewoi'den
heel alleen

ik, vader, moeder
alleen dezelfde vragen: waarom ?

13.



een late bomscherf uit Vietnam I

komt mijn denken pijnigen
en de muur van Berlijn loopt dwars door mijn hart
bang leef ik verder
langs de grens van twee op drie mensen
die niet weten wat ze hebben

honger of kou

en zoveel van de rest scheurt mijn geweten
eet straks weeral kalkoen

drinkt gulzig |
en slik na nieuwjaar een aspirien j

zoveel in deze wereld

blijft vreemd aan de vrede
die belr'ofd werd door engelen
die speelden op harpen
duizend tweeënzeventig jaar geleden

vrede,

vrede 'Op aarde,
aan alle mensen.,» ,
, . , van goede wil, |

H»dig eens

sen eenzane
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DE NACHT was koud» Heldere lucht, de dwalende sterren
zochten hun plaats in het domein van de nacht
over de natte wegen, zacht spelende radro I" J'
het geluk was hem gegeven. Met een mooie lach °P "J"

rri°irrïieierraar'ltch'wferkïint^ erz;chtfes hoofde hij
hfai preveier-Ik hou Jan jou-. Uit puur geluk duwde hij noghaar preveren zwevend de muur van
harder op zijn gaspedaal, het was ̂ i ,,rht bi i die dwalende

r.L?:rLr.;:rsr

cn als er tranen stromen, dan zijn het dwaalde
het lichaam zoveel vreugde niet gewend was. Het ge
.  • • Ao -rnn hracht hem een groet. Hoog daax inin zijn ogen, de zon ® hb sterren waren ver-

Xe^:: TtL": rir;aa?rened:n""ELlru:efij:: mensenmassa die
hij in'de nacht niet had gemerkt, stroomde daar beneden.

Een grote koek stond in hun midden. De blanke zuid-f irAf:iir,.lTT'
wie gekleed was in een kostuum van dollars en als ma g

rne^'^merlkanen en vlaringen stelde het, net els honden, met
drbrikjerSirde minderheid hun af en toe eens toewierp En
^julch'rat er klö.nk als er een brokje van die grote koek tot
han was doorgsraakt,

... bij s:.

r'chrhij"zich"erurin'd; werLïIjkheid!''"ij^'kwarterecht
■i;s:b;".nb'rb!-bï:S: s:ï



trachtte men hem om te kopen, maar Iniets kon baten; hij had te
veel gruwelen ontdekt op deze wereld. Hij zou trachten alle
mensen hierin te betrekken. Daarom stuurde hij een boodschap
naar de wereld daar hoog boven in de lucht en vroeg hen hun
ogen te openen voor al het onrecht dat buiten hun schijn-
woreldje bestond. Langzaam kwam er één, nog één en nog één,
en weldra lagen ze allen in de grote koek te spartelen zodat
de minderheid met grote ogen moest aanschouwen dat eindelijk
de koek ging naar diegene aan wie hdj toebehoorde. Sterk
zoals ze toen geworden waren verdreven zij de blanke zuid-
afrikanen,de blanke amerikaan, de waal of de brusselaar niet;
maar samen alle mensen samen stonden nu rond de grote koek en
ieder kreeg zijn deel wit, zwart, geel en rood. De vriendschap
was gesloten. Het geluk dat hij daarboven in de wolken had
beleefd was nu verplaatst en ook gelukkig zijn op aarde was
nog^mogelijk. Tenminste als iedereen er wou aan meewerken.
Lm iedereen aan zijn geluk te herinneren schreef hij op een
groot bord, dat iedereen kon bemerken

MEMSEM VERENIG U EN LEEF IN VRIENDSCHAP MET ELKAAR.
UW SCHIJNWERELD VERMAG NIETS TEGEN ONS ECHT GELUKKIG
BESTAAN.

CGMUVAN

BBLST 1985 ???

k-:'é f<^.



KULTlJURBAZUIÏi

THE BALLAD OF CABLE HOGUE

van Sam Peckinpah

Aïïierikaanse .westernballade - 1970

Het is een afscheid aan de oude far-west, een hulde aan de taaie
pionierso Humor, ironie, tederheid, poëzie en weemoed zijn op
een fijnzinnige en genuanceerde wijze gemengd. Een kleurige anek
dote uit de kleurrijke geschiedenis van de "Wild West".

9 januari 1973 door Don Bosco filmklub in zaal Rio te Haacht,

H0BS0M5 DOCH'ÏÏERS

van Harold Brighouse, geregisseerd door Luc Philips,

Met deze succesvolle komedie kende de auteur sedert de kreatie van
dit stuk een geweldige bijval. De handelswijze van Hobsons drie
dochters, beïnvloed door de oudste, die, tegen de zin van haar ba
zige vader, in het huwelijk treedt met de meesterknecht, leidt tot
situaties waarbij Mr, Hobson zich uiteindelijk moet neerleggen,
(  uit folder stadsschouwburg Leuven )

Opvoering : 9 januari 20 u door KaN.S, Antwerpen.
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TEENGGRIN TANDERUIT:
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Sommige boeken schijnen geschreven te zijn, niet opdat men daar
iets zou uit leren, maar opdat men zou weten dat de schrijver
iets geweten heeft»

Goethe O

Sommige mensen hebben zo weinig zin voer poëzie, dat ze zelf
gedichten schrijven»

Gtto Weiss•

Büuken zijn als .meisjes, als men ze vrij laat, lopen ze verloren.

Pittigrilli„

Gpdat een boek succes zou kennen, moet men er zowel goed als
kwaad van kunnen zeggen»

Beauchène»

Het verschil tussen journalistiek en literatuur is dat journalis
tiek onleesbaar is en literatuur niet gelezen wordt.

Gscar Wilde»

Volen zoeken hun geluk zoals ze hun bril zoeken die op hun
neus staat»

(uit de haachtenaar)

Niet ja auto, maar bloemen en kinderen ontspannen js»

Vakantie ; korte periode tussen plannen en herinneringen.



nederlandstalige dagbladpers in Belgis

In België verschijnen er
43 krantentitels die voor
een dagelijkse verspreiding
zorgen van 2^2 miljosn
kranten» Daartussen, treifen
we 15 nederlandstalige kran
ten aan. Deze 15 titels
worden geproduceerd door
7 zelfstandige bedrijven
of concerns en uitgegeven
in 4 krantensteden (Brussel,
Antwerpen, Gent, Hasselt).

Te Brussel worden 52 % van de nederlandstalige
7  T ^ /hnn-fdzetel) . De avondkrant is inkranten en de namiddagkrant is to-

België van gerxnge bebek in 1097 waren er
taal -"kwenen Even " te koop. Het ^
in Belgie 92 dagbladverzorging voor zich

j: i", Z". ir."d..rf, =.1..,
Limbu rg •



OVEBZICHT VAN DE NEDERLANDSTALIGE DAGBLADEN
IN BELGIE

Stich-

tinas-

i aar

(I9IB)
(1929)
(1879)
(1890)
(1844)

I. N.V, DE STANDAARD

.  De Standaard (Brussel)
,  Het Nieuwsblad (Brussel)
.  De Genteeaar (Gent)
O  De Landwacht (Gent)
O  Het Handelsblad (Antwerpen)

2a Uitgeverij J« HOSTE N.V.

»  Het Laatste Nieuws (Brussel)
a  De Nieuwe Gazet (Antwerpen)

3« Drukkerij HiET VOLK N.V.

a  Het Volk (Gent)
O  De Nieuwe Gids (Brussel)
O  De Antwerpse Gids (Antwerpen)

4» NaVa DE VLIJT

•  Gazet van Antwerpen(Antw,)
O  Gazet van Mechelen (Antw,)

Sa N.V. CONCENTRA

a  Het Belang van Limburg (H-asselt)

6a 5.M. ONTWIKKELING

O  Volksgazet ( Antwerpen )

7. HET LICHT COOP

a  Vooruit ( Gent )

(1888)

(1897)

(I89I)
(1947)

(I89I)

(1879)

(I9I4)

(1883)

2Ö

Dageli j ks

netto-ver-

koGPci jfer

330.000

200 a

250,000

200 a

250a000

200.000

50 a

100,000

50 a

100,000

10

a  50.000
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De Belgische pers is vanouds een opiniepers geweest.
De tijd dat kranten nog op 'mekaars kop konden zitten isgL^dLeg weggedeemsterd: de ideologische werden
stilaan van hun overtollig voltage ontdaan.
op enkele uitzonderingen na als een heer in het ideeen-
verkeer.

Fraopante vaststelling: 75 th. van de Vlaamse
kranten heeft een kristendemokratische achtergrond. De
lï^e^le gedachte krijgt 18 th. ̂ 3 beschrijven krantsn-
papier voor zich. terwijl verrassend genoeg de social
tische stem slechts 8 th. van de Vlaamse
(Vooruit-Volksgazet) voor zich neemt, ^
van de kiesgerechtigde Belgen socialistisch stemt. A
gemeen wordt aangenomen dat zowel de
liberale pers niet uitgesproken gebonden zijn aan een
politieke partij of politieke fraktie.

Er bestaat noch een kommunistisch noch een volks
unieblad. Merkwaardig is, wij herhalen het, dat de li
peL veel minder lezers telt dan ^aar verkiezingspote,,ri.el
Lu durven veronderstellen. Inderdaad, 3 op gezin
lezers kopen een niet-socialistische krant. Het verha
dat de socialistische pers achteruitgaat kan ons inzien
niet beter geïllustreerd.

Tot slot van deze korte bemerkingen i.v,m, de
nederlandstalige pers, illustreren wij deze bijdrage me
enkele gegevens over de bekendste kranten die in ons
taalgebied verschijnen.

vni KSGAZET : Antwerpen; eigenaar: Vlaamse socialistische
organisaties ( vooral ESP-Antwerpen;,
direkteur; Jos Van Eynde, voorzitter BS ,
tevens hoofdredakbeur.

■c;f.rekkinq: orgaan de Antwerpse BSP-f edera tie,
Verdedigt steeds de officiële partijstan
punten. Haar traditionele antiklerikale
houding zwakt af, H'et 'pikante* krijgt
ruim de plaats; erotisch geladen feuilletons
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HET VOLK : Gent; eigenaars Christelijke arbeidersorgani-
saties; direkteurs R. Van Tongerloo; politiek
direkteurs E» Van Cauwelaert; hoüf'dredakteurs
W, Cabus. -

strekking s christen —dernokratisch
In I89I opgericht als zogenaamd ' Rsrum—iMovarum'
blad. Vertolkt de mening van de leiders van
de christelijke arbeidersbewegingen®
pro-Vlaams; anti-socialistisch.
pro—amerikaans in haar buitenlandse kronieken,

^^■^^s^^ant; wekelijks religieus artikel door
Kan, De Swaef®

HET NIEUWSBLAD; Brussel; eigenaar; ergenamen van de familie Sap;
.D.irekteurs A® De Smaele; hoofdredakteurs Luk
Van de Weghe; pseudoniem E® Troch®
strekking; katholiek volksdagblad — ondertitel;
Sportwereld,

populaire uitgave van * De Standaard*
weinig kommentariërend®
Het sensationele komt nogal sterk op de voor
grond, Ruime plaats voor de sport ( daardoor
een hoge oplage )®

GAZET VAN ANTWERPEN;

eigenaar; 2 V,Z,W,'s* voor verdediging goede
pers ; direkteur: J, Huybrechts; hoofdredak—
±ejur: Dr® L. Meerts, docent aan de K,U®L®
strekking; christen-demokratisch
Pro-vlaams; gematigd op buitenlands vlak.
Speciale weekend-uitgave.
Weinig gestruktureerde opmaak.
Uitgebreide religieuze berichtgeving ( konser—
vatief ).
Jongeren komen weinig aan bod®



24 december

25 december

31 december

6-7 januari

9  januari

12 januari

13 januari

22 januari

17 februari

20 u Jeugdmis te Reist.

CHRI5TMA5 NIGHT te 2G u.

OUDEJAARSAVOND door Jeugdklub ECHO uit Steen-
ükkerzeel. Uitgebreid diner en goeds D.J.'s
dit alles voor 120 Fr, Inschrijvingen tot
25 december.

Jeugd-weekend voor alle + 16 jarigen.
Er gaat een groep uit Reist,

The Ballad of Cable Hogue van Sam Peckinpah
door filmklub Don Bosco in zaal Rio te Haacht

te 20 u,

Souper voor toneelspelers : 20 p,

Toneel "THYESTES" van Hugo Claus in het M.M.T,
Vertrek vanuit jeugdklub Echo uit Steenokkerzeel,

In de stadsschouwburg Leuven optreden van
BRASSENS.

"Nacht van de poëzie" Vorst Nationaal Brussel,
vanaf 23u30 tot 6 u.

Een hele hoop nederlandstalige dichters komt
voorlezen uit eigen werk. Een enorme kans
voor de poëzieliefhebbers !

STADSSCHOUWBURG LEUVEN

9  januari

18 januari

20 januari

23 januari

30 januari

*Hobsons dochters' toneelstuk gespeeld door de
K.5I.S.

Exploratiefilm :"Iberische suite".

Kinderballet door balletgroep Monica Pauwels
Begin 15 u - toegang kinderen ; 25 Fr.

'Maak plaats mevrouw' door K.V.S,

Rients Gratamas "Met de schrik vrij"
Kabaret-shoWo



D© JEUGDKLUB op de KOEBEL

JEUGDRAAD 24-II-I972

1 O. Toneel -opbrengst : I2o824 F«
-onkosten ; 4,803 F,

2 O Voorstels de toeschouwer mag na de bespreking van een onderwerp
vragen stellen ? — afgekeurd,

3o Er zal geïnformeerd worden naar volley-en handbal pleinen,

4, Gewijzigde statuten zullen gepubliceerd worden in *Tonzent',
De prijs voor publicaties 727 Fr,

5, Tijdens de kerstvakantie wordt er een sekretariaat ingericht.
Daarna zullen er abonnementen op tijdschriften genomen worden,

6, Tijdens de jeugdraden zal er opnieuw 5 Fr, per consumatie
gerekend worden,

7, Christmas-night vindt plaats op 25 december te 20 u.
Eventueel met d;j, Stef,

8, 2 mazoutkachels worden verkocht,

9o Kreativiteitsvoorstellen s Volksdans

Dans kursus

Plaaster-en vezelplaatbewerking
Emailbewerking

lOo Met Kerstmis en Nieuwjaars
- bezoek aan ouderlingen
- versturen van wenskaarten

Iedereen zorgt voor adressen van alleenstaande ouderlingen,

11, Vervanging van René Van de Velde s Verhoeven Hariry en Goossens
Werner weigerden. Het wordt nu gevraagd aan Roger l'Heureux,

12, Jeugdmissen s 2 en 24 december.



Jeugdklub TGNZENT vzw
Hutstraat

3090 KAMPENHOUT-RELST

25

Kampenhout, 7/I0/I972.

MINISTERIE VAN JUSTITIE

BESTUUR VAN HET BELGISCHE
STAATSBLAD

Leuvenseweg 40-42

lOGÜ BRUSSEL

Mijne Heren,

Betreft; jeugdklub Tonzent vzw. Bijlage tot het
Belgische Staatsblad van 3G december I97I
nr. 8 51G,

De statutaire algemene vergadering van de leden der
VZW " jeugdklub Tonzent " beraadslagend met de bij
de wet en de statuten vereiste meerderheid, heeft
besloten op datum van 29/9/1972:

lo SAMENSTELLING BEHEERRAAD

9

IG

11

12

13

Cockaerts Marit, studente. Hutstraat 28, Reist.
Janssens Hugo, student, H. TobbackstraaC 9, Reist.
Peetsrs Livine, studente, Bukenstraat 9, Reist.
Piot Frieda, bediende, Aarschotsebaan 54, Reist.
Pira Rachel, zander beroep, H. Tobbackstr. 79, Reist,
Schepers Freddy, student, Leuvensesteenweg 69, Reist.

7. \/anden Schrieck Leo, student, Leuvensest. 59, Reist,
8. Vanden Schrieck Lena, studente, Leuvensest. 59, Reist.

Van de Velde René, bediende. Hutstraat 15, Reist.
Vandereet Denise, studente, Aarschotsebaan 83, Reist.
Van Dessel Freddy, bediende. Hutstraat 16, Reist.
Van Steenwinckel Freddy, student, Schildhovest.3 O,Reist
Van Roeyen Monique, bediende, Wildersedreef 65, Reist.

2. STATUUTWIJZIGINGEN



Art. 2: De vereniging heeft als doel de jeugd vanaf 2S
16 jaar, gezonde ontspanning te bezorgen
op kultureel, sociaal en sportgebied» Zij
kan allé initiatieven nemen en bevorderen
die samenvallen met dit gestelde doel, zij
kan alle onroerende goederen, die voor het
verwezenlijken van haar doel nodig zijn,
mogen bezitten, hetzij in vruchtgebruik,
hetzij in eigendom.

Art, 8; De vereniging wordt beheerd door een raad
van beheer samengesteld uit ten minste

drie leden, door de algemene vergadering
benoemd, maar waarvan de helft + I woon
achtig is te Kampenhout-Reist O De be
noeming geldt slechts voor één jaar,
de leden zijn herkiesbaar, maar ten allen
tijde afzetbaar door de algemene vergadering
De raad van beheer heeft in zijn bevoegd
heid al de handelingen die behoren tot het
beheer van de vereniging in de ruimste zin
genomen.

Bij gerechterlijke handelingen wordt de
vereniging geldig vertegenwoordigd door
de raad van beheer.

Art, 9: In geval van vrijwillige ontbinding duidt
de algemene vergadering een of twee ver

effenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid,
In geval van entbinding, hetzij vrijwillig,
hetzij rechterlijk wordt het netto over
blijvend maatschappelijk aktief bestemd
voor VoK.S.J, - Reist en K.S.A, - Kampen
hout die tevens recht hebben op gebruik
der goederen, die teruggaan naar de onder
scheiden schenkers.

Gedaan te Kampenhout-Reist op 7/ID/I972



Milacmila
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cmilacmilacmilacmilacniilacmilacmilacmilacnnila.cmilacmilacmilaD

Je hebt geen kans op vrijstelling, vrijlating of ontheffing ?
DUS moet je wel in legerdienst. Of niet ? Er toch nog
andere mogelijkheden om aan je dienstplicht te vol .
In België heeft men de keuze door zich in te zetten als -wikkelingshelper, of als gewetensbezwaarde erkend te «^^den.
Aan dit alles, en aan het leger in het algemeen zullen er
een viertal artikels gewijd worden.

h: et lege r

Wanneer je met een oud-gediende over "het leger"
praat dan krijg je gewoonlijk een beeld van dit onderdes ,
van die kazerne, van die macht waarin hij gediend heeft.
Dit is waardevol, want het geeft je een beeld van wat er
zich zoal kan afspelen in een kazerne, munitiedepot, lucht-
machtbasis, vliegveld enz... i •; i nano
Is dit echter voldoende ? Voor wij over de dagelijkse gang
van zaken praten, willen wij eerst eens kijken hoe het
leger zich stelt binnen onze Belgische gemeenschap.

Het is toch eigenaardig dat wanneer men van "leger"
praat, men zo het gevoel heeft over iets vreemds te praten.
Zelfs een soldaat die slechts op een paar kilometer van
thuis is gekazerneerd heeft het gevoel dat hij het normale
leven verlaat. Hoe zou dat toch komen ? Is het misschien
omdat het leger zoiets apart is, want dit is het.
Klik maar eens naar de militairen. Ze vormen onvermijdelijk
een aparte groep. Ze werken in een sfeer van strenge _
dicipline waar alles tot in de minste puntjes vastgelegd is
in reglementen en algemene orders.
Zo kan je maar niet in het bureel van een overste binnen
stappen om beleefd iets te vragen, zo kan je als milicien
niet in de mess officieren gaan. Integendeel; m je mess
officieren en onderofficieren kan je geen voet ze.ten, en
om bij de kommandant iets te vragen moet je je eerst op net
rapport melden»
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Het leger is eigen-aardig. Trouwens het is een
groep van allemaal mannen, die hoewel allen in eenzelfde
uniform, zich goed laten onderscheiden door kentekens,
strepen en sterren. Men ziet aan de kledij wie baas is
en in een kazerne zijn veel bazen; kleine en grote.

Als milicien ben je de minste en de baas van
een andere afdeling is ook je meerdere. Dat was niet
20 in het burgerleven* daar had je veel te zien met je
eigen afdelingschef en weinig of niets met de andere.
Al ben je nu handlanger of universitair, men beziet
je niet naar je kapaciteiten in het burgerleven, maar
wat je waard bent als soldaat.
Men nivelleert de zaken; gelijke uniformen, gelijke
beddén, gelijke dienstvoorschriften, enz. Zo'n leven
is men niet gewoon in de burgermaatschappij. Trouwens
na je werkuren doe je waar je zin in hebt, maar in
het leger ben je zogezegd 24 uren op 24 van dienst en
voel je je nooit eens echt vrij. En gans dat leven
speelt zich af achter prikkeldraad en kazernemuren.

Ja het leger is iets apart door de kledij,
de leefregels, de structuur enz. Misschien is het
juist daarom dat als je milicien wordt, je de indruk

afscheid te nemen van het gewone leven.

ümer,

Uitgiften van bijzondere postzegels op 18 december;

de eerste uitgave staat in het teken van de 200 ste verjaardag
van de Franstalige Koninklijke Akademie,

- de tweede uitgave is gewijd aan het natuurreservaat 'Het Zwin'
met als afbeeldingen de grauwe gans en de kievit, in het
geheel der uitgaven "Solidariteit I972-I973",



BOiMDSTAF 27 NOVEMBER 1972

aanwezig: Huga Janssens, Freddy Van Dessel, Paul Janssens, Daniël
Janssens, Roger Schoevaerts, Freddy Van Steenwinckel,
Leo Vanden Schrieck, Staf Van Langendonck en Mark Wuyts.

lo Terugblik op ons bal van IB november:

- Het werd financieel bekeken een groot sukses
opbrengst : bruto—ontvangsten : 32«B83 Fr«

uitgaven s 18,944 Fr,

winst :  13.939 Fr

- wat liep er allemaal verkeerd af ? Meer samenwerking in
de leidersploeg,

- waarom waren er zo weinig ouders ? - geen belangstelling?
- moeilijke datum ?

- dank aan de mensen niet KSA-ers voor hun hulp op het bal,

We denken al aan ons K.5.A.-feestjaar 1973, want we zijn er al
40 jaar en dat mag ook wel gevierd worden !

Voorgesteld werd drie aktiviteiten te organiseren:

- breughel-pensenkermis
- open-deur-dag in de nieuwe lokalen
- als finale ons traditioneel "jeugdmozalek"

De traditionele oud-leiders avond wordt dit jaar omwille van
het K.5.Ac-bal verschoven naar vrijdag 2 maart. Oud-leiders,
noteer deze datum alvast, wij verwachten U. Nadere berichten
worden nog toegestuurd.



Praktische regelingen voor inrichjting van nieuwe lokalen.

6, Gouwmededelingen.

verslaggever,

Leo Vanden Schrieck

I
Sia'

Jaar der Abdijea

Park HeTerlee.



K.S.A, ZAL HET OOK IN 1973 NOG DOEN ! 3I

In heel wat tijdschriften en informatiebladen lezen we
regelmatig dat de tijd van de jeugdbeweging wel zo goed als voor
bij is. Op heel wat plaatsen daalt het ledenaantal zienderogen
en op heel wat andere plaatsen is er van jeugdwerking in he ge
heel geen sprake meerl Onze kampenhoutse jeugdwerking kent mo
menteel nochtans een grote bloei, we hebben een dynamische
roodkapjesgroep in kampenhout-centrum, een sterkopkomende V.K.S.J-
roodkapjesgroep in Reist, de jeugdklub Tonzent ( voor
ouder dan 16 jaar ) en dan onze K .5. A .-af deling Kampenhout &, Reist.
Een verklaring voor deze bloei ? We hebben nog mensen met veel
goede wil, die er zich willen voor inzetten ! Soms is het echter
niet altijd gemakkelijk, een bewijs daarvan is wel het overladen
programma dat onze leiding de voorbije maand kreeg .
kampverkenning, ophalen lidgelden, regeling K.S.A.-bal, inrichting
van dB nieuwe lokalen en daar bij dan nog de vergaderingen voor
de jongens voorbereiden en geven. Het is nu precies niet mijn
bedoeling om medelijden gaan op te wekken, of onze mensen eens
te beklagen. Maar is het niet zo, dat het werk van onze leiders
en jeugdverantwoordelijken in het algemeen een beetje onderschat
□f miskend wordt ?

Vinden vele van onze mensen het niet té normaal dat er
jeugdwerking bestaat gedurende het jaar, dat men bijvoorbeeld
tijdens de grote vakantie een kamp organiseert ? Zien de ouders
wel hetzelfde doel in een jeugdbeweging ? Enkele vragen die som
migen eens zal doen nadenken ! Ik wil echter alleen maar aantonen
dat onze verantwoordelijke leiders of leidsters even veel als finan.
cieel, uw morele steun nodig hebben. Een "dankuwel of aanmoedi
ging doet ook een leidershart eens deugd ! Onze leidersploeg
staat, niet zozeer met het woord, maar wel met de daad paraat om
er weer het beste van te maken voor 1973 !
Het leiderskader ziet eruit als volgts
JOnqknajpen 1 eider_s: Paul Janssens-  yan Steenwinckel

Leo Vanden Schrieck
Staf \/an Langendonck
Freddy Paeps



Knapenleiders: Daniël Janssens
Roger Schoevaerts

Mark Wuyts !

Jonghernieuwerleider: Freddy Schepers

Bondsleider: Hugo Janssens

Sekretaris : Freddy Van Dessel

de ksa—nieuwjaarswens:

UW GLIMLACH KOST VEEL MINDeI DAM ELEKTRICITEIT El\l
GEEFT TOCH MEER LICHT !

FREDDY.



K.5.A» - leiders op kampverkenning

m U4- hoT g uur in de voormiddag, een rotweer;Zondag 22 ^ roert er iets in Reist.
regen, regen en nog kevers staan startensklaar voor
Zes K.S.A.-leiders en twee dol bekomen van
de kampverkenning, is niet van plan er de eerste uren
een al te zijn we dan maar vertrokken langs
rtL" r"-n.°." "„s;";;

z-jl:"'. zzizzzziti z... ......
dan de andere.

iegen de ,middag^dereikJen^wi3^de^stad^RooHe^^^^^^^ a-
waar wij besloten een pi enkele drankslijterij naar onze
Rnchefort afgecrosst, mas g de andere te boers. Ün-
goesting gevonden; de een Waal voortgeholpen

refrerielforen Ilior^^rder^r^s Itaat eedter, want^otorbleef halsstarrig weigeren te starten. ^

C  I

iiiM



54

l\ia Gnkele kilometer gaven wij ons duwmaneuver op en wij
keerden op onze stappen terug. Een lieve oude dame, die alles ge
zien had stak haar bewondering niet onder stoelen of banken en
riep uit "Que vous êtes gentils" !! Hetgeen ons natuurlijk zeer
erg vlijde en ons onze druipnatte klederen deed vergeten. Inmid
dels was het etenstijd geworden en. een frituur bleek er veel
\/lL:gger te vinden te zijn dan een herberg. Enkele voorbeelden uit
onze gastronomische maaltijd : *5teak au poivre*; veel poivre en
weinig steak; 'bouletten' nog slechter dan op kamp en 'tomattes cre-
vettes' waarvan je de 'crevetten' op je ene hand kunt tellen. De
rekening was natourlijk ook gepeperd. Met een volle maag en een
lege portefeuille trokken wij dan verder de Ardennen in over kron
kelende en smalle wegeltjes tot in Han-sur-Lesse, Vandaar over
nog meer kronkelende en nog smallere wegjes naar ons eerste adress
Rue de Belvaux nr. 155 in BURE, Aldaar gekomen bleken er op en
al tv;intig huizen in die straat te staan. Waar zou dan nummer 155
erjens uithangen ? Dan maar de weg gevraagd want het scheen er naar
uit dat de huisnummers onlangs veranderd waren. Onze geroutineerde
kampleider stapte de auto uit; haalde zijn beste woordjes Frans
boven en vroeg aan een boer; 'Monsieur, eöfc-ce que je peux vous
posar une question SoV.p. ?' waarop de man tot onze grote verba
zing; 'Zaare godv.., gien vloms spreike !!!'. Bij nader toezicht
bleek het een uitgeweken westvlaming te zijn. En dat in het put-
teke van de Ardennen, De man die wij zochten was zijn zoon en die
woonde enkele huizen verder. Hij was ook een rasechte westvlaming
en stond ons gans de tijd in het vlaams te woord, We reden met hem
naar zijn kampterrein en dit bleek uiterst geschikt te zijn. Een
prachtig groene weide omringd door bos en veld, helemaal afgelegen.
Met nog een grote hangkar op de koop toe, waarin er gegeten, ge
speeld en geslapen kan worden. Dit laatste natuurlijk enkel voor
de kleinsten, de rest vliegt de tenten in.

Wij hapten onmiddellijk toe en bespraken het terrein van
II tot 18 juli 1973, Voldaan trokken wij dan terug naar het 185 km
verder gelegen Kampenhout, In Leuven stopten wij nog even om onze
keuze rond een goed biertje te bespreken en daarna vlogen wij regel
recht naar huis.

De K.SoA, kan weer op kamp gaan volgend jaar en wij hadden
een fijne dag gehad.

Danny The Piperman
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vrij zijn

mini midi maxi .o*

zoals de kudde loopt

vrij zijn
'weg met!'...
zoals de kudde bleert

vrij zijn
dé film al gezien ? .
zoals de kudde graast

V /

>1^

vrij zijn

'in' zijn
zoals de kudde 'in' is
welvaart aanklagen

en in welvaart stikken ..
konsumptie gispen
door konsuptie verteerd..
reklame aanvechten

maar kopen wat ze biedt .
vrijheid eisen
vrijheid nemen

en

kudde zijn

'weg met de kudde'...
en kudde zijn ?




