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ONZE WETGEVING OVER DE VERKOOP EN VERSPREIDING

VAN ANTf-CONEEPTIVA

Anti-CDnceptiva (vourbehoedmicdeien) zijn in ons Strafwetboek
nog altijd opgenomen onder Hoofdstuk VIII dat betrekking heeft op de
openbare schennis van de goede zeden. Artikel 383 zal nu in een apart
hoofdstuk opgenomen worden indien het nieuwe wetsontwerp Vranckx aan-
vaar.d wordt,

is de situatie op dit ogenblik ? Anti-conceptieve mid-Hoe

delen kan men splitsen in twee. groepen
(  pil, pasta's ) mogen uitsluitend
verkocht worden, na doktersvoorschrift

werpen ( condoom, spiraaltje, pasaria
apothekers verkocht, plus de eri<ende centra voor gezinsplanning
deze voorwerpen is geen doktersvoorschrift nodig.

Anti-conceptionele orodukten

door geneesheren en apothekers
De anti-conceptionele voor-

.. ) mogen door dokters en
Voor

Op dit ogenblik ziin er in ons land zo'n vijftigtal centra
werkzaam. Zij zijn erkend door het rr.u.nisterie van Volksgezondheid en
ontvangen subsidies. Naast katholieke centra ( die omwille van de
kerkelijke leer niet openlijk de voorbehoedmiddelen kunnen voorstaan )
zijn vooral de ( vrijzinninge ) Centra voor Gezinsplanning en Sexuele
Opvoeding bijzonder attraktieve plaatsen geworden voor de verkoop van
an ti-conceptionele voorvv/erpen, ( uit de hand of per postorder ),
Het is een Van hun voornaamste akiLiviteiten geworden. Momenteel is het

ook zo dat de verkoop van anti-conceptionele voorwerpen of produkten
met automatische apparaten verboden is. Reklame maken voor deze mid
delen is eveneens verboden.

Het v.'e toon t'werp van Vr<jMekx vermeld niet meer de centra voor
gez:*.nsplanning. Als het voorstel goedgekeurd worot, zullen de voorbe

hoedmiddelen ( voorwerpen en produkten )
uitsluitend bij dokters en apothekers ver
kregen kunnen worden en verliezen de centra
jhun voornaamste aktiviteit. Het gevolg daar-
jvan is dat de drempelvrees van de mensen
'weer zal vergroten indien ze bij de apotheker
op de hoek van de straat even aanlopen,
vrees die weinig bestond bij aankoop per
postorder of bij een centra voor gezinsplan
ning, Verder beklemtoont het vi/etsontwerp

het verbod voor ua verkoop net automatische ten, en het verbod op
vr' '!(: v o o r h ■ h □ e dn i d d e 1 en , Geneesheren en notheker'^ • /n-r—'+

toegestaan irrioxifiurre ue -jüven eri ze mogen de pxocukten en ae voorwerpen
tentoonstellen.
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■HMri mcttf. Hnrianks de vrijere houding ten opzichte van de sexualiteit^rde gLljzigde opvattingen inzake gezinsgrootte en geboortebeperking
i, dit wetsontwerp een geniiste kans. Anti-conceptionele

+ ooric nnpiliik in ieders bereik; sexualiteit wordt in dit ge::Ï roLertroLraan Ïoihokers en artsen; .en krijgt de indruk dat^
sexualiteit een ziekteverschijnsel is. Informatie over gezinsplanning

i.j.--_nhp verwezenli i king ervan met behulp van de centra voor
geziLplanning is voor Justitie nog altijd een randgebeuren dat streng ^
De'vrijfrerkoorvan'vorrbeho;dmiddelen, een alternatief, een vervangings
mogelijkheid voor abortus, is nog niet voor morgen.

Bibliographie: De Nieuwe ( 5
De Standaard (

j an O 1973 )
16 dec. 1972

De redaktie.

V R G U W (  88- 58-88 )

Wees mooi en zwijg voor de rest ! , , , 4. • jr oiomror; +
□p feestjes en vergaderingen dienen als dekoratief
dienares zijn, lijdzaam, passief, ondergeschikt.
Cultuur kan jij best missen
keuken en kinderen zijn je werk ( KK )
< j a t - z u 11 e n - Va/e-m O r g e n - Va/e e r-e t e n O

— geeft niet d.i t: je
je moet toch niet "de
Wekelijks je portie opium snuiven uit
het damesblad
en niet teveel zeuren over de maandelijkse
on g em a k j es.

jpromotie krijgen met je fijne knie
jop 40 jaar langzaam wegkwijnen.

een doinr.e gans bent
k-st verdienen".

Ben je gevangene van
zelf mee instaridhoud

een

7

systeem dat j e

rouwelijkheid is meer dan lichamelijkheid



ODE AAN liEN DIE HET GOED MENEN

Wij maken boel in elke straat.
Wij vechten niet voor liefde maar voor haat,
..'ij werken niet voor vrede maar voor oorlog.
Als we^slarjen en verwonden kunnen, springt ons haï't van vreugde.
Wij zijn de hervormers van de wereld, geen rood of blauw of geel kan
ons intomen. Steeds vernieuwen is onze zaak. Wanneer het links waait,
gaan we rechts en als het rechts waait sturen we links.
Wij houden de mensen bezig, met hen scheppen we problemen en iedereen
knikt ja, zo moet het zijn. Wanneer we dan ons doel bereikt hebben zul
len we de mensen andere tekortkomingen inpompen en zullen we weer aan
de slag gaan. Want onze leuze is rust roest en geen tevreden mens op ..
aarde. De legalizering van de abortus erdoor, het voorstel van Van Den
Boeynanta afgelast, zullen we met nieuwe rechten Van de mens te voor
schijn komen, We zullen eisen dat de belastingen verminderd worden, dat
de straten beter worden, dat de regeringsleden verminderd worden, dat
Vlaanderen onafhankelijk wordt als federale staat.

Nooit kennen we rust, steeds staan we klaar om in de bres te springen,
steeds liggen onze helmen en onze wapens kl lar. Bij het minste rook-
pluimpje maken we er een zeer grote brand van. Dat is onze taak en dat
eisen onze leiders.

Nooit zullen we rusten, v;ant altijd vinden we een onvolmaaktheid en
steeds zullen er grieven bestaan bij de mensen.

Het voordeel dat wij hebben is dat men ons geen naam kan geven,
^  sne keer zal men ons links noemen, maar dan

blijkt het dat we rechts denkeri, We zullen als
rood, blauw of geel bestempeld worden tot dat

yi 'lat ook niet blijkt waar te zijn. Neen idealis-
men ons ook niet noemen, want tjnze wind-

f f ^ y sc-ouwen als een zekere vorm v-■ n idiallsten, we
/ / streven naar een vooruitgang, we streven naar
l fv ^// ' volmaaktheid van de maatschappij. Maar deze

i  volmaaktheid bestaat tot ons spijt niet; daar er
-  I voor ieder mens, voor ieder wezen een andere vorm-

van volmaaktheid bestaat. De ene kan tevreden
met dit terwijl de andere niet mee

De tijd zal de wonden helen misschien sn ons ras zal uitsterven, zo dan
ken de maesten. Maar ons ras sterft niet uit, we blijven bestaan, we
zijn üB machtig. En geen gevangenis, geen uitwijzing of eendart uelke
politiek zal onze bewfsging stoppen. Daar waar één gaat komen er twae
in ri a n I -intr,,

Noem ons hervormers en bedank ons omdat: we voor jullie zorgen,
Vexüordsel ons niet want jullie hebben ons nodig, zonder ons wordt je
tota-.l uitgeperst. Breng dus een beetje begrip op voor die mansen die



vGor jullie zorgen, voor die mensen die nog eens aan U denken, terwijl
de anderen slechts profiteren van hun bevoorrechte plaatseno Van die
plaatsen houden we niet, neen we blijven tussen jullie, we blijven bij
jullie en zullen nooit verraden door het aannemen van de een of andere
bevoorrechte plaats»

Wij vechten en slagen,
We brengen oorlog noch vrede,
We zijn er en we blijven er»

Onze nieuwe

rubriek

L I EFDE I  S N I ET

P

- haar pruik laten rondslingeren
in huis bij vriendenbezoek»

- ijsblokjes in zijn pantoffels
stoppen.

- zijn krant laten oppeuzelen
door de hond.

- hem het aanslagbiljet voor de
belastingen uit de vuilnisemmer
laten terugzoeken»

- onderbroekjes voor hem kopen
zonder opening.

- haar elektrisch deken kortsluiten

- zijn voetbalshirt laten afbleken»

- steeds weer over zijn breuk
zeuren O



'  Dt i"»] I CH T L i\)t^ ÜCK

Sedert enkele heeft de zogenaeinde nichtenrock zijn
intrede gedeen in de ponbizzo Tot de nichtenrockers worden gerekend 2
The Kinks, T Rex, Thn: , diode en vnor.ol Alice Cooper, David Bowie
en sedert kort ook Lou Reed, de zanger van de gesplitste V/elvet Under—
grojndo Zij vallen vooral op door hun opvallende glinsterkleding en
make-upo T Rex was in feite de eerste superstar van de nichtenrock;
The Sweet en Slade volgden vlug opo Met hun extravagante glinsterkle—
ding trokken zij zeer vlug de aandacht op zich„ Bij dezen had de mu
ziek echter nog voorrang v.at niet wiL zeggen dat Alice Cooper en David
Bowie slechte muziek maken, maar het scene-act heeft hier wel degelijk
vGorrnngo

Alice Cooper treedt onder meer op met een slang, hakt een kip
de kop af, smijt geld de zaal in en wordt op het einde van de show door

de groepsleden opgehangeno Met zijn

stand, In School's out maant hij

worp naar het presidentsschap in Amerika^

van zijn homoseksueel imageo Geschminkt,

onder meer zijn gitarist en doet nog tal van andere
DDvallende dingen, David Bowie maakt echter zeer goeie muzrek. Vroeger
had hij dit reeds bevvezen met de zeer goede single 'Space Oditty', In
het beain leek het eroo dat hi.j enkel in Engeland sukses zou liebben, netI  7ijn t'.-ee -.■er- te nichtplaten ( Starman, Jhon I'm only dancing)
,  het V' stel.wc i-mers gefaald. Maar ' ine Jean ._enie ' ,
ziin 'derde, "wordt op de piratenzenders grijs gedraaid. ri et werd tevens
de"eerste nummer I in Engeland voor Davidje, Na enkele jaren zander ^
echte buitengewone groer.er, kunnen we de nichtenrock alleen maar toeji ixch-
en. Enkele Nedarlandse snertgroepen hebben dit reeds ondervonden aan hun
dalende pooulariteito

Ij 0 d g e r „

TOP 2Ü MAA"'! 19 73

I. The Je.w genie
,  ■ n 1 1 n • • •■ r Beethoven

D a v i d Bowie
E . L. . O O

C 't O D U S

Donna Hightower
New In s p i r a t i O n



6, Do you wonna tuch
7. Superstition
8, Maybe tomorrow

9. Mamalou

IGo Dreidel

II. C'mon

I2o Daniël

I3o Part of the Union

I4o Go like Ilijah
15. Do it again
16. Going back to Mexico
17. My girl Donna
I8o Elected

19. You^re mama don't dance
2D, Blue suede tie

Gary Glitter
Stevie Wonder

Earth &, Fire

Les Humpies
Don Mc Lain

Hells

Elton John

Strawls

Chi Coltrane

Steely Dan
TWO Man Sound

Buffoons

Alice Cooper
Loggins &. Messina
The Tremeloes

T  I R  L

Een ruzie onder vissen: een AQUA-R EL

Een begrafenisondernemer met vakantie; U IT-Z0NDER-L I J |<

Een pedicure zonder werk: een VGET-ZGEKER

De vader van vjorm: een A - P I E RTJ E

Een kikker op een fiets: een R I JWI EL-PAD

De zijde van een dame: een LED I -KANT

Een paling onder een trein: een A AL-MGE 5

Een mislukte opera: een MAL-AR I A

Een versleten wagen: een K A R - A F

Een appel in de beek; een VR UCHT-AFDR I JV I N G

Een verbroken verloving: een TGNEEL-STUK

Jos Schoevaerts.



•  MAAK JE HART OOK EENS BLOOT

Zeer vereerde en de redaktie.

MaQ ik me even presenteren. Ik ben een meisje van 19, in de
week ben k lelijk en zondags mooi, ten behoeve van mogelijk geïnteres
seerde kijk, of te voellustiger voel ik me genoodzaakt, mijn probleem_
aan de zon te hangen. Ik ben zodanig overvol geraakt van liefdesbetui-
qinqen, dat ik met mezelf geen raad meer weet. Telkens ik nu jongens
zie wil mijn hart nog wel maar de rest niet meer. Onlangs ontmoette^
ik een joihigen in een bepaalde niet nader te noemen beperkte organisatie.
Deze jongen staafde mijn overtuiging weeral dat de rest echt niet meer
mee wil. Daarom verzoek ik eenen zeer inspiratierijke jongen om mijn ^
'rest' terug in werking te stellen. De jongen moet echter bevallig zijn

Hij moet over bepaalde organische moge
lijkheden beschikken; die mij eerst ter
goedkeuring moeten voorgelegd worden. Wan
neer het resultaat na deze eerste opper
vlakkige keuring positief uitvalt, acht ik
de mogeli j khe5.d niet uitgesloten tot een
diepere ingreep. Als uit deze test blijkt
dat mijn gevoelens herwekt geworden zijn,
zal ik mij genoodzaakt voelen door deze
jongen meerdere ingrepen te laten uitvoeren

g0nt G 3"i jongen met voldoende geestelijke kwaliteiten ?
Bent U de iongen met voldoende impulsieve gedachten ? Bent U de jongen
met voldoende op.-jekkingsvermogen ? Dan kunt U zich kandidaat stellen
en ik verzeker U dat ik U met open poorten zal ontvangen ...

P.5. Indisn U

grote familie

nader wil kennis

(  dt3 redaktie ),
maken, dan kan
die mijn adres

je terecht
bezitten !

komen bij de

Beste sportieve meisjes.

Reeds enige tijd zijn we in onze jeugdklub begonnen met
op vrijdag volleybal te spelen. De jongens zijn in grote
□etüle □osekomen, diegene die schitterden door hun afwe
zigheid, waren de meisjes. Ik had nooit gedacht dat wij
ons zouden laten doen door de jongens.
Danrnm, kon iedere vrijdag om 6u3D in grote troepen naar
her park om de jongens te laten zien dat wrj ze vjel de
baas kunnen. " Wij zijn allen sportief aangelegd en vre
zen zogezegd het "Sterke geslacht" niet.
Wees'niet bang en laat je de volgende vrijdagen zien voor

n f T  r f

[. Ü !'1 .
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J EZUS-Movemen t

Wij werden nog niet zolang geleden gekonfronteerd met een
ophefmakende heropf lak icering van ' het religieuze duizenden jon
geren begonnen plots te flirten met Jezus, hun nieuwe bevrijder. God:
dienstig zijn was weer in Vraag is natuurlijk of we hier te ma

ken hebban met een modeverschijnsel of zoals sommigen het noemen: een
vernieuvjingskanso Feit is dat deze bewegingen spontaan ontstaan zijn,
los van elke kerkelijke struktuur. Velen noemen dit een ideale toe
stand om tot hervormingen te komen

Uit een evaluatie van de Jezus-bewegingen in de U.S.A,, die
door pater Karei Verleye van het centrum Ryckervelde werd gemaakt, ha
len we enkele positieve en negatieve elementen aan ( cfr. De Standaard,
juli 1972. )

Als negatieve kenmerken:

- De J-bewegingen zijn uitgesproken anti-gevestigde kerko
- De J-bewegingen zijn gericht op persoonlijke verlossing en niet zo

zeer gericht op verlossing van een ganse groep mensen; het sociale
engagement ontbreekt,

- Alleen de Bijbel is hun inspiratiebron.
- Ze verwachten een nieuwe aarde bij de nakende tweede komst van Jezus

en spannen zich dus niet in om de maatschappij te hervormen en te
verbeteren,

- 60 % van de leden zijn oud-drugverslsafden die een redplank zoeken,
Jezus wordt aldus aangev-v/end als een nieuwe drug, die nieuwe euforie

brengto
- De leden hechten alleen belang en waarde aan de persoonlijke ervaring

Als posicieve kenrerken:

- Jongeren-in-de-put krijgen de kans een nieuwe start in het leven te
nemen O

- De bijdrage van de J-bewegingen tot een nieuwe religieuze interesse.

Men kan zich de vraag stellen of de J-bewegingen niet eerder
bewegingen zijn van mensen die de maatschappij ontvluchten in plaats

van naar ojlossingen te zoeken binnen de
huidige strukturen van de maatschappij, "
Deskundigen zien ze als protest-groepen

die hun rug draaien naar de verstarde kerk-
strukturen, na .r de kerken die geen plaats
schenken asn het spontane dynt^mische van
jonge mensen met nieuwe ideëen.

De tijd is intussen nog niet rijp om een

oordeel te "bellen;' niettemin wint de idee dat men hier te mtsken heeft
met een modeverschijnsel steeds meer veld.



DE GESCHIEDENIS VAN K.SoAo - KAMPENHOUT

Naar aanleiding van het veertig-jarig bestaan van onze K.SoA.-
afdeling, vvat toch al kan tellen voor een jeugdbeweging, publiceren wij
in de eerstvolgende Tonzent-numrners een beknopte geschiedenis van onze
bond. Wij mogen onze voorgangers wel dankbaar zijn omdat zij op de idee
zijn gekomen om de bi .j zo n de rs te data en aktiviteiten in een verslagboek
neer te pennen, zodat wij thans over een waardevol archief beschikken,
zowel wat betreft geschreven- als fotornateriaal« Misschien was U vroe
ger ook een K.5.A.-er en kunt ü aan de h .nd van deze historiek nog heel
wat jeugdherinneringen ophalen ? Alvast veel leesgenot •o..o ci o..o

I923-I933-I934

Over het eigenlijke ontstaan is er nochtans heel wat geredetwist gewor
den o

Eén van de stichters schrijft ons in een brief ter gelegenheid van ons
35-jarig bestaan dat reeds in 1923 in Kampenhout een studentenbond be
stond, die echter een hele tijd niet-officieel heeft gewerkt. Die-

echter ook terug in het jaar 1933 ( tien
K.S.A.-bond zou hieruit gegroeid zijn,
verslagboek van K.SoA» brengt ons terug
is in het begin ook vrij vaag wat de

VÏJ.J o<_a. . Groot verlof I934<, Dat was het
A.-Kampenhout in de wieg werd gelegd. Dat

de laatste jaren veel studenten in de streek gekomen en onder
vyau dit volk als een uiteengeslagen kudde. Daar moest een

- e-; ri.ie de tudeeie - L u^n zoo.: .' in h.jnden nam. De K.S.A,

tijd
zelfde studentenbond vinden wij
jaar later ! ) en de eigenlijke
en tevens gestart in 1934, Het
naar het "groot verlof 1934" en
datums betreft. Wij "
tijdstip dat KftS,
er «■;aren

* t verlof
herder e

groote
ging zoos

v.'QS iüist i

;eren

. e r- e unik Dubü wist zijn
beginnende beweging in h";nden xe houden

De eer

Het was vanzelfsprekend dat het de eerste
jaren niet zo van sen leien dakje liep:
zoezen van een lokaal, het vinden en oplei
den van enkele bereidwillige leiders.
Da eerste vergadering ging door in de zaal
van Kampenhout met een tiental aanwezigen,
Fin.nciëla steun kreeg men van de vroegere
Gtudsntenbond " de Korenbloem " : 150 fr.
Het eerste leiderskader:

procsx; E.H. Van Ingelgom
vyoorzitter: Fr, Vanderick
schrijver-kassier: Fr, Peeters
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Buitsn de gewone vergaderingen hcid men in september '35 ook een toneel
avond gepland. Er werden twee stukjes ingestudeerd " De duvelschuur "
en een kluchtje " De twee oompjes " o De voorstelling die voorzien
was op 8 september moest omwille van de dood van koningin Astrid uit
gesteld worden tot op 13 septembero De opbrengst : 350 fro
Op 12 oogst '35 kwamen de eerste uniformen aan en reeds drie dagen la
ter stapten de fiere K.S.A.-ers mee in de processie,
Dst het menens was met de Kampenhoutse K.S.Ao kunnen wij opmaken uit
haar deelname aan allerlei aktiviteiten buiten de eigen vergaderingen 2
Ooa.-gouwdag te Grimbergen, Kessel-Lo (Vlieberg-viering), te Halle,
te Vilvoorde ,..

-bedevaart naar Diest en Scherpenheuvel•
-viering van het eerste lustrum van K.5.A.- Brabant

We komen zo aan het kerstverlof 1937-38 en hier gaat onze aandacht naar
de "Sterrestoet" die dan voor de eerste keer wordt georganiseerd. En
dat moet wel de moeite geweest zijn, want in het verslagboek werden
hier heel wat bladzijden over volgepend. Er werd een kemel of een dro
medaris in mekaar geknutseld en verkleed in stoet werd in gans Kampen
hout een omhaling gedaan voor de missies« De eerste sterrestoet bracht
647,45 fr. en werd overgemaakt aan een missionaris en een witte zuster,
dergelijk tafereel zou zich ook de volgende jaren herhaleno

wordt vervolgd.

TEXAS-Verhaal

In een saloon in de far-west zitten enkele cowboy's, met
schouders als kleerkasten.

Een fijn uitgedorst " dandy "-coivboytj e (I,6D m groot) komt
aan met een spierwitte hengst en gaat gespoord met veel
tralala naar de tapkast en bestelt een d'obbele whisky.
Een der zware jongans gaat ongemerkt buiten en schildert de
witte hengst blauw.
De jonge cowboy betaalt en vertrekt; ziet zijn paard en komt
razend kwaad, met getrokken klakkebuizen, terug in 't saloon
□m rekenschap te vragen.
De grootste kleerkast komt lachend af en bekent het feit ge
daan te habben en vraagt uit de hoogte; " Wat'is 't nu, ventje ?
Ons ventje, verbouwereerd door de cropulente verschijning voor
hem, steekt zijn klakkebuizen weg en stottert:
"  Heu. ..heu... het .is.voor te.vragen, wan. .. wanneer gij de
tweede laag varf wilt geven " .



Teenoorin en tanderuit

LUIAARDSKOORTS

Ricardo Talesnik

Niets of niemand kan een jonge man bewegen zich naar zijn werk te be- -
geveno Luiaardskoorts is zijn speciale ziekte»

trotseert alles en nog watj wordt door de nieuwsmedia in het licht
gesteld, wordt opgehemeld als een idealist, een held, tot hij, met een
list, terug een normaal leven aanvaardt»

DE NEUS VAN CLEOPATRA

Staf Knop

Een fijnzinnig blijspel, waarvan de hoofdpersonages Adolf Hitier en
Eva Braun zijn. Staf Knop, de Vlaamse boulevardier, zorgt ervoor dat
een werkelijke komedie ontstaat met deze twee individuen die weinig tot
de humoristische verbeelding spreken»

POLITIE

(Foliej a)

Satirisch drama uit het gendarmenmilieu door Slawomir MROZEK»

In een politiestaat heeft de laatste staatsgevaarlijke samenzweerder,
die nog in de gevangenis zit, zijn dwalingen ingezien. Hij ondertekent
een verklaring van onvoorwaardelijk geloof en durende trouw aan het
staatshoofd en het regime, niettegenstaande de wanhopige pogingen van
de hoofdkommissaris van politie om de gevangene tot betere gevoelens te
brengen.

Dm de eer te redden kan een sergeant-provokateur (trouw dienaar van het
regime) overtuigd worden om de plaats van de laatste gevangene in te
n emen.

Maar de provokateur gaat meer en meer fouten ontdekken in het regime en
vindt het staatshoofd een broekschrijter»

Tot de generaal opdaagt, samen met zijn adjudant, die niemand minder is
dan de vroegere gevangene-samenzweerder»
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DDNOVAN

Deze suksesrijke zanger is meeilijk rechtstreeks in een be
paalde kategorie van zangers onder te brengen»
Begonnen als dichter-muzikant die zuiver poëtische en kritische dicht
vormen bracht op muzikale wijze, schakelde hij stilaan over naar een
zekere vorm van pop»

Zo zien we de evolutie van zijn "Ballad of a crystal man"
via het kritische " The Universal soldier " naar de popplaten zoals
"Mellow Yellow", "Hurdy Gurdy Man" enz.

Wat bij Donovan ook op te merken valt is de invloed die on
tegensprekelijk ondergaan heeft van de folk-song zowel kwa tekst als
kwa begeleiding.

Door heel deze samenhang van kritiek, poëzie, pop en folkele-
menten wordt elke plaat van Donovan een waardevol bezit, zowel te be
luisteren als te gebruiken als dansmuziek.

De mens Donovan, naief, verlangend naar het vrije gelukkige
leven zoals alleen een kind dit ondergaat, heeft zich een groot gebied
gekocht in Schotland waar hij samen met enkele vrienden aan landbouw
doet en er een min of meer zelfstandige gemeente vormt.

Een goede langspeelplaat van Donovan waarop vooral zijn beste
poëtische liederen voorkomen is " The world of Donovan " van de platen
firma Marble Arch ( MAL II68 ), tevens interessant wegens de uiterst
lage aankoopprijs»

Zo is het, bevestigde de psycholoog. De man die

6 kinderen heeft is gelukkiger dan de man die 6

miljoen bezit; omdat de man die 6 miljoen heeft,

droomt van er 12 te hebben»

Jos Schoevaerts.
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IS ER LEVEN NA DE DOOD ?

In onze huidige samenleving zijn er reeds veel muren omverge
haald en vele onbekende dingen werden de doodgewoonste zaken., Maar de
dood en wat er na de dood zal gebeuren is nog een van de grootste onop
geloste problemen. En waarschijnlijk iets dat nooit zal dborgrond wor
den, alhoewel we niet te vlug mogen zijn met deze verklaring, daar er
vroeger door de mensen ook vele dingen als ondoorgrondbaar beschouwd
werden.

Het voortbestaan na de dood is op het ogenblik een kwestie
van geloven of niet geloven. Balsemen, onderhouden van graven en be
graven waren de eerste pogingen om de mens als persoon te bestendigen.
De mens stelde of stelt zich op verschillende manieren zijn voortbe
staan voor. De verschillende voorstellingen zullen we schematische ver-r
noem en

1° Het Oudste middel; het meegeven van voedsel, werktuigen en wapens in
het graf,

2° Mummificieren : Oude Egyptenaren en Indianen uit Peru,

3° Zoeken naar de boom des levens of het levenselexir,

Adam en Eva, Soemerische Epos vr-n Gilganesj

4° Roem verwerven tot nagedachtenis.
Heldenkultus, onsterfelijkheid van de naam van een
dichter.

5° Voortleven in het nageslacht.
Aanvankelijk de hobfdbekommernis van de joden. In
de bijbel zegt Jaweh tot Abraham: " Ik zal U tot
een groot volk maken " .
Moderne versie: het geloof in de opgang van de
mensheid door evolutie, de eeuwigheid van fenomeen
leven.

6° Wegzinken in de Oeroceaan.
Hindoeisme sommige vormen van Boedhisme, De
mens is een deel van de pantheïstische godheid der
Oeroceaan, de uiterste werkelijkheid die de ziel
wel opslorpt na het afsterven van het lichaam,

7° Reïnkarnatie of wedergeboorte.
Het leven komt terug in een of andere vorm, die be
paald wordt door het voorbije leven.

8° Onsterfelijke ziel
a) De ziel als onderdeel van de wereldziel, die

noch begin, noch einde kent.

b) De ziel gaat naar een andere wereld, een soort
schimmenhemel.
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De anderq wereld wordt duidelijk gesplitst in een
hemel en een hel, met als tussenschakel of over
gangsperiode een soort vagevuur»

9° Verrijzenis: In het kristendom wordt wel gesproken over een on
middellijk oordeel van de ziel na de dood, maar
het hoofddoel blijft toch de uiteindelijke verrij
zenis op het einde der tijden»

10° Eeuwig leven door uitschakeling van de dood.
Science-fiction-schrijvers en sommige geleerden
hopen eens ziekte en dood te overwinnen en zo het
eeuwig leven te scheppen.

Wat van deze opgesomde voortbestaanmiddelen nu de ware is of
welke de ware zou moeten zijn hangt af van ieders geloofsovertuiging»
En mijn taak is zeker niet U te overtuigen van óén of ander voortbestaan,
maar toch wou ik de vraag eens onder Uw ogen stoppen» Een vraag waar
je best zelf een oplossing op zoekt, zonder je te laten leiden door een
vooropgesteld middel» Zoek voor jezelf een oplossing en neem aan dat
dat de juiste is, en geloof erin»

Ik wil nog eindigen met de woorden van een chinese wijsgeerg

" Het leven heeft zijn bron, waaruit het ontspringt»
Het sterven heeft zijn plaats waar het heengaat;
Begin en einde duren voort zonder begin en einde»

Comuvan»

(  Bibliografie: Knack-magazine )

BIJ DE JODEN

Een jood staat op de vlooienmarkt in bewondering voor een
magnifiek kruisbeeld uit ivoor en ebben hout.

- Hoeveel maakt dat ?

- I.50Ü fr., een mooi zaakje niet ?
-  Is wel een beetje veel, ik geef er je I.ÜÜG fr. voor !
- Onmogelijk, het is 1.500 fr, of niets»

De jood denkt even na en zegt dan:

- En zonder akrobaat?

Jos Schoevaerts.
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VGGR WIE ER IN GELGGM

Rarn ( 21 ma<3rt tot 19 april )

- Gezondheid wordt beter, let op de leverkwaal en laat de pintjes
staan.

- Een liefdevol meisje zal je aanspreken, traoht er het beste van te
maken O

Stier ( 2G april tot 2G mei )

- Fysieke toestand uitstekend. Het gewichtheffen mag doorgaan,
- Toegeeflijkheid ten overstaan van je aanstaande is gewanst,
(  altijd trouwens )

Tweelingen ( 21 mei tot 22 juli )

- Gezondheid uitstekend, enkel letten op de dagelijkse stoelgang,

- Geluk zal je hart doorkruisen, een grote liefde staat je te wachten.

Leeuw .( 23 juli tot 23 augustus )

- Gezondheid minder goed, het steeds bekijken van het vrouwelijk schoon
kan blindheid tot gevolg hebben,

- Laat de kleintjes tot U komen.

Maagd ( 24 augustus tot 22 september )

- Gezondheid blijft ongewijzigd. De toestand van het hart normaal,
- Gverdreven liefdesleven zal je last bezorgen.

Weegschaal ( 23 september tot 22 oktober )

- Slechte fysieke toestand. Let op dat
je ene been niet korter wordt dan het
andere.

- Het nachtleven zal je geen nieuwe
liefdesverklaring opbrengen.

Schorpioen ( 23 oktober tot 21 november )



- Beste gezondheid, deels door het goede uitgangsleven, deels door een
onbekommerd bestaano

- Liefde zal je zoete dromen brengen, waarin je mooie blonde meisjes
zult kunnen tellen»

Boogschutter ( 22 november tot 21 december )

- Lichte fysieke stoornis wegens het voortdurend bewegen van de ring
vinger.

- De liefde zal door deze beweging een achteruitgang boeken. '

Steenbok ( 22 december tot 19 januari )

- De griep zal je niet te pakken krijgen»
Verzorg je dus niet, let niet op de kou»

- Op gevoelsgebied zal de toestand stabiel
blijven»

Waterman { 20 januari tot 18 februari )

- Gezondheid uitmuntend»

- Liefde brengt geluk, en zachte handen zullen je strelen»

Vissen ( 19 februari tot 20 maart )

- Geen vooruitgang in de gezond li eid»

- Het hart moet nodig een stevige riem tot ondersteuning krijgen»

bo0.1Y\
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even prokti/di doen
1?

KREDIETUREN zijn uren wanrop jonge werknemers recht hebben
ronder loonverlLs afwezig te zijn op het werk. voor hun beroepsopler-
dinq en voor hun levensvorming. Een eis van de jonge werknemers is
het aantal uren waarop men recht heeft als kredieturen gelrjk -nieten
riin aan het aantal uren dat besteed wordt aan vorming en/of opleiding,
in ons land zijn er volgens de K.A.J. 626.194 jonge werknemers tussen
14 6^25 jaar. Daarvan zijn er ongeveer een I80.0DQ die onderwijs vol-

+ hinnikt leerolon. 's avonds en in het weekend. De opleiding die
iij ei krijgen is hoofdzakelijk beroepsopleiding. Voor een bredere
menselijke vorming kunnen ze praktisch nergens terecht. Men verlangt
diiiedieturen tijdens de dag zelf te krijgen omdat avondonderwijs ook
nist alles iSo

ZOUT is nog een van die goedkope produkten waarmee je ontzet
tend veel dingen kunt doen. Dat vinden ook de organisatoren van motor-

ri + • n'Hpn Ri i kurkdroog weer worden er zo' n 200 kilo op de om-

IQ hp-h duideliik dat geen mens het kan uithouden zonder naar de
d' ..i......... ..1.^....«. bm... dbi.k..

Vlaanderen is er weer een nieuw tijdschrift op rijker geworden
DE VLAAMSE ELSEVIER is een nieuws-en opiniemagazine, dat het liberalismeaL qiondLginsei heeft gekozen. Alhoewel men er niet onmiddellijk het
pitkir" blauw " kan opplakken. Het wordt uitgegeven door Elsevier
NederLnd e^de BelgisoL uitgeverij n.v. Hoste ( Het Laatste Nieuws ).

r

Voor alle jonge mensen:

Een uitstekend tijdschrift voor jonge
mensen met een ruime interesse, met
een kritische geest, is het blad
'VANDAAG', dat maandelijks verschijnt
Dit kost U welgeteld lÜÜ frankskes,
en is té bestellen op volgend adres:
VANDAAG, Mellerystraat 42 te ID2G
BRUSSELo TÉl: 02/7öo3üo5I

prk: I7,GIo38
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Mensen, die tijdens de tweede Wereldüorlog de Europese ge^
dachte lanceerden, werden als gevaar voor verduitsing gefusilleerd.
Mensen die België verfransen worden gedekoreerd.

Hoe meer talen men spreekt, hoe meer mens men is.

Kosnensky

De rijken zijn zo machtig omdat ook de armen het geld vereren

Jan Van Spauwen.

Het onderwijs gaat men vernieuwen zonder de leraars een gees
telijke vernieuwingsbeurt te geven; zonder de ouders te vormen. Wat
baat dat allemaal ???

Nelly Maeso

Ken uzelf, wees uzelf, hebben de ouderen ons geleerd, en zij
deden hun best om het te beletten.

Rik Lanekrock.

Tsgenwoordig wil niemand meer huwen; alleen priesters en
homofielen willen het nog doen,

Wim Sonneveldo
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^djfeor en dogen ^

- Vanaf 9 maart : elke vrijdag volleybal in het park van Reist om I8u30

- I april: hobbynamiddag in het lokaal TDNZENT.

- MECHELS MINIATUUR THEATER

tot 29 april : ' Het machtige reservoir ' van Peter Terson.

24 april te 2G u 15 : Zjeff Van Uytsel
Eddy De Wit

- STAD55CHCÜWBURG LEUVEN

3  april : 'Luiaardskoorts' door de K.NoS»

17 april : De Neus van Cleopatra door de K.V.S

14 april : operette 'Seizoen in Salzburg '

- THEATER IN M-KLEIN

(  Leuven St„ Pieterscollege )

Op 3 0, 3 1 n;.:.:rt , :p c,7,I3 en 14 april te 20 u 30

'  POLITIE ' : een satirisch drama»

be/te leden

oo
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□ nze r oodkap jes vr agen u

*  Hoe gaat het met je lijn

na ons eetfestijn * ! ! !

Dankzij de enorme opkomst van alle Relste-
naren en mensen uit het omliggende, mogen we onze
smulpartij ais volkomen geslaagd beschouwen»

De bakkersgasten hadden 's morgens de handen
vol om de massa's taarten aan huis te brengen, maar
zelf konden zij ook prima wafels, pannekoeken en smout-
bollen bakken. Reeds in de vroege middaguren stonden
ze, met de frieten nog in de hand, de nodige degen te
beslagen.

Toen de klok twee uur sloeg kwamen de assis
tenten met wit schortje en hoge hoed, om onze arbeid
te VBrlichten, Daarom een hartelijk 'DANK U' aan allen
die ons kwamen helpen: V,K,5.J.-meisjes, K.5.A.-leiding,
de oud-leiders en leidsters van beide verenigingen en
al de anderen die belangloos hun handen uit de mouwen
staken» Daardoor waren de pannekoeken 'zè*(duim omhoog),
de wafels 'formidabel', de smoutbollen 'verrukkelij k', de
drank 'prima', het eetgerei 'witter dan v-jit' en de service
•eers te klas l

Het resultaat was dat onze kas aangevuld werd
met netto I4o3I3 fr» winst, hetgeen we nu gaan gebruiken
om de nodige uitgaven zoals materiaal, verrassingen,
kamp enzo te bekostigen»

DANK JE !

Denise

Ma rit



PLUS ZESTIEN-WEEKlND van ksa-vksj te heverlee

Dp zaterdaij 13 en zondag 14 janijari heeft er een gespreks-
weekend plaats gehad voor de leid(st)ers van K.S.Ao en VoKoS.Jc, en
andere belangstellende pluszestieners» Niettegenstaande er tamelijk
veel propaganda voor dit weekend gemaakt werd, kwamen er zaterdag
slechts een twintigtal K.5»A.-jongens opduikeno De V.K.5oJ»-afdelingen
stuurden unaniem hun kat» Dit wil echter niet zeggen dat het ganse op
zet een flop geworden is» Integendeel ...

Er waren vier gespreksgroepen met boeiende en aktuele tema's
als milieubeheer, ontwikkelingssamenwerking, informatieverwerking en
ontspanning. Omwille van het kleine aantal deelnemers werd de werk
groep *informatieverwerking' geschrapt. Deze groep zou verschillende
kranten met elkaar vergeleken hebben en ook het radio en T.V.-nieuws
eens verder uitgediept hebben. Zij zouden ook geprobeerd hebben om op
een ideale en objektieve wijze een verslag te maken van bepaalde ge
beurtenissen zoals bijvoorbeeld over een debat van een werkgroep.

De gj:oep 'natuurbescherming' begon met een schema te maken
over de organische cyclus waarin de mens leeft, met een overzicht van
de plaats en funktie van het water, de mineralen, de zon, de planten
en de dierenwereld en tenslotte ook de mens en zijn industrie in het
geheel van de natuur. De zondagvoormiddag maakten zij een ontdekkings
tocht door de bossen onder leiding van de gidsen van de vereniging
'  de vrienden van Heverlee-bos en Heerdaal woud' . Zij kwamen tot het
besluit dat men de mensen terug moet leren de natuur te verkennen en
te v/aarderen, omdat men als individu, dus als enkeling toch niets kan
ondernemen tegen de industrie, die tenslotte toch de grote milieuver-
ontreiniger is.

uitgediept.
Ontwikkelingssamenwerking ' heeft vooral het koffieprobleem

die de ko ffie

kei:

aflegt van de plantages naar de win-
,  nasr vvelke personen de winsten ga.sn

en hoe het kont '-i .t da rijken steeds rij
ker en de armen steeds armer worden. Er
werd ook een informatie verstrekt over

konkrete en doeltreffende akties zoals

'de wereldwinkel', waar men koffie en
andere produkten uit de gebieden verkoopt^
rechtstreeks van de inwoners van die lan

den aan de konsument hier in België.

Tenslotte de groep ontspanning. Hier werd onder meer bespro
ken de waarde van passieve ontspé^nning (film, theater) en aktieve ont
spanning (spart, kreativiteit), De vergelijking tussen dancings en
jeugdtehuizen: konkreet in het Leuvense, de Vismarkt vergeleken met
jeugdklub ONS HUIS en JEKO-cen trum . Ook de hernieuwerwarking bij K. SA,
(  JÜKA ) en de Kimmers bij de V.K.S.J, werden onder de loep genomen.
De waarde van gemengde ontspanning (dus meisjes en jon-gens samen), maar
ook van gescheiden ontspanning.
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Zoals je ziet is er niettegenstaande het kleine aantal deel-
nemers toch nog een en ander uit de bus gekomen. Voor een volgend
weekend werd er voorgesteld om een vrijdag-zaterdag kombinatie
ler die dan best onder het verlof zou vallen. Een volledrg verslag
C^n'dii weekend zou naar de K.S.A. en V.K.S.J.-leidingen opgestuurd
worden en kan dan ook bij deze personen bekomen worden.

Zorg dat je er de volgende keer ook bij bent !!!

Daniël Janssens,

N'EN PASTOORS =^^DPEKE

-  Een jong onderpastoorke heeft geweldige moeilijkheden met
ziin zondagse preken. . .
Monseigneur hiervan op de hoogte, raadt hem aan voor zijn
preek zich met een flinke borrel moed in te drinken.
Na de preek van de volgende zondag wordt ons onderpastoor
ke bij Monseigneur geroepen.
Deze feliciteert hem voor zijn moed gedurende de preek,
maarre jongen, zegt hij, denk er in 't vervolg aa"!
eerstens, Adam en Eva zijn met een vlammend zwaard door
de engel Gabriël uit het aardse paradijs verjaagd, en
niet met een vlammenwerper door parachutisten !
En bij *t eindigen van de preek zegt men normaal AMEN.
En niet 'Allé Santé* ! ! !

«t Is oorlog, de mensen hebben honger - ook de pastoor.
Gelukkig heeft de pastoor een goede ziel die hen een ^ ^
goede worst of saucisse verkocht heeft ( de oorlogsprijs
is hier niet vermeld ) . , t .e j
Deze hangt nu te prijken in de gang, aan t plafond van
de pastorij. Vanop zijn preekstoel kan de pastoor dit
vitaal pronkstuk bewonderen, en in 't oog houden.
Hij heeft een huishoudster die Hortense heet, en een
hond genaamd Capucien... - 4. a
□p n'en schonen zondagmorgen voor de preek, ziet de pas
toor vanop zijn preekstoel zijn hond Capucien (die ook
honger heeft) met geweldige sprongen in de hoogte naar de
worst springen.
De ppstoor kan zijn huishoudster niet verwittigen en ten
einde raad begint hij zijn preek al roepende: ^
"  Beminde parochianen. Hortensia capucinio pakt socisio
en volgt " zo leren de ketters maar zij dwalen...
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MilacmilacmilacmilacmilacmiiacrniiacmilacmilacmilacmilacinilaciTiilacmilac

Meneer den adjudant en piotjes, vooreerst mijn ekskuses voor
het achterwege blijven van scldatennieuws in het vorige Tonzent-nummer„
Hopelijk hebt ge er nuen pint minder om gedronken en een briefke meer
geschreven naar het liet !

De laatste twee maanden draaide ons Milacbestuur echter op
volle toeren, en hebben wij veel ambras gehad; dit alles werd echter
qoed beloond met een suksesvolle week van de soldaat» Een goed verzorgde
Lldateninis zette deze week in en onze ekstra-rantsoenen werden goed ver
kocht Onze kaartavond is eveneens een meevaller geworden; bij een goece
Pint en ne stevige vloek in een gezellig Tonzent-lokaal werden mooie
priizen in de wacht gesleept. De kroon op het werk waren de breugel-
feesten, we wisten het wel, in Reist kan men goed eten en met een ferme
koksploeg kregen we het neusje van de zalm. Het Milacbestuur dankt al
dez^menLn, van patatten j assers tot serveuses, ze heboen goed gewerkt
en eer van hun vjerk gehaald»

Volgende soldaten werden bedacht met een geschenkje.

Williarn Vanderlinden
Boude v.'ijn Crabbé
Luc Van den Broecke
Hugo Piot
Miehel Janssens

Guy Verplancke
J ü h n y Janssen

Freddy De Greef

wij danken ook de soldaten voor hun sympathiek briefje dat
wij van hen ontvingen»

Fin-ncieel ^ -a^d da vjaek van de aoldaat een sukses: bruto
30.000 fr., ataan et weer goed voor, onze dank aao al de meneer, die
daar het hunne habben toa bijgedragen; uw medewerking an sympathie a
ben wij nodig»

□ mer,



jeugdbeujegingen doorgelicht:
VERSLAG BÜIMDSTAF 23 FEBRUARI 1973 .

I. Het grootste gedeelte van deze leidersvergadering vjerd in beslag
genomen, om de aktiviteiten voor de viering van het veertigjarig
bestaan, praktisch te regeleno

Buiten de reeds voorziene aktiviteiten, oud-leidersevond (2 maart),
Oberbayernavond (28 april), Opendeurdag (30 september) en jeugdmo-
zaiek ( 24 november ), werden nog twee aktiviteiten ingelast nl.

lo Op 20 mei een voetbalmatch tussen een ploeg van
K.5.A.-vaders en de huidige leiding»

2, Een ontmoetingsdag voor de jongknapen en knapen van de
buurafdelingen: Betekom, Aarschot, Leuven en Rotselair;
dit op zondag 16 september»

2» Ook de banwerking werd overlopen en voor de komende verlofdagen
(  karnavalverlof ) is er voor iedere geleding wat te beleven !

3o Tegen het komende kamp zal ook een boekje worden uitgegeven vol in
teressante weetjes voor een tof kamp, hierin is immers plaats voor
zien voor : - sport

- allerlei technieken o.a. sjorren, kaartlezen, seinen
sporen, aanleggen van vuren enz»

- ool< de muziek (liedjesteksten) zal ruim tot haar ga
ding komen»

Gouw &. nationaal nieuws. Naar a;.'.nleiding van enkele misverstanden,
zal een afvaardiging van onze leiding persoonlijk naar Leuven trekken
om daar enkele zaken definitief te regelen»

Mark.
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VERSLAG JEUDRAAD I7/2/I973

- kennismaking met nieuwe proost : Meneer Daniëls.
- kamp gaat dit jaar door te firol van 26 juli tot 7 augustus.
- zwemabonnementen: wekelijks zivemmen — er zijn al verschillende

lieftiebbers .

- Jef Petrols: voetbal 17 maart tegen Buken.
- afwerken sekretariaat + inrichten — toog bij aan zetten.
- aankoop van nieu.A/e pxck-up,

- debatavond 'Abortus' verschoven naar 5 maart.
_ in het vervolg: telons 's maandags lokaal opkurssn.

- Mogelijk kleinkunst in het lokaal.

- Op 25 maart : film of tonaelo
- II maarfc: Danskursus in het lokaal.

- Verloten van brood en taarten op 6 maart xn 't lokaal.
_ aankoop van twee brandblusapparaten , per stuk: 2.40G fr.
-  ieuqdklub Ratjetoe van Veltem stelt voor samen met Tonzent een ^

^!Dansant te geven in het park. De datum werd nog nxet vastgespeld
- Dia's in lokaal van Jesus Superstar: het levensverhaal van Christus

waarrond een mis vjordt gevormd,

VERSLAG JEUGDRAAD l/J/r.-73

afwezigen: Roger L'Heureux, Livine Peeters, Froddy Van Dessel,
Frieda Piot. fraddy Van SteenwxncKel.

- karnavalsfuif voorbereiden: takenverdeling.
- boomplanting ?

- aktviteitenkalenaer opgesteld,

- nieuwe beurtrol openhouden lokaal opgeacela.



het gebed VAM EEN GELOVIGE

Ik geloof in jou God

Ik geloof dat ik door joj geschapen ben
Ik ben zeker dat jij mij lief hebt

en mij mijn zonden zult vergeven.

Maar ik geloof niet in de mensen

die zich de macht van God toeëigenen

en niet in de wereldlijke kerk.

Ik geloof niet in de priestero

die veel eenvoud en liefde preken

maar waar bij hun weinig of niets

van te merken is»

Ik geloof in jou God

3n in alles wat je doet

Ik geloof dat je bestaat

Ik hoop dat je mij mijn ongaloof

in deze w-ereldlijke kerk vergeeft.

En dat ik U kan dienen

zoals dat in mijn v/ereld ga.ut.

VARED.


