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TDNZENT

Maandschrift

MAART 1972 - Nr.6
2° jaargang

Dponze opmerking over het gebrek
aan inzendingen en opmerkingen kregen wij
dan toch de nodige gezonde reakties.

Enerzijds door het talrijk inzenden
van artikels door de Tonzentlezers, an
derzijds door een waardevolle en op
bouwende brief van een tonzentlezer die
zich niet meer bij de jeugd rekent maar
desondanks een heel arsenaal goede en
zelfs jonge ideeën schijnt te bezitten,
□p dat punt mag hij als voorbeeld gesteld
worden voor onze reeds zo verburgerlijkte
jeugd, waarop Reist zeker geen uitzonde
ring vormt nietwaar.

Deze geachte lezer zwaaide enerzijds
met wat lof en gaf anderzijds enkele
goede aanwijzingen voor de verdere op
bouw van het boekje "TDNZENT".

Wat de lof betreft : deze zullen we
samenvatten in enkele zinnen; geachte
lezer vond het initiatief -zulk een
boekje uit te geven voor jonge en oudere
reistenaren-zeer goed, wat de inhoud
betreft achtte hij de filmrubriek,de be
schrijving van het jeugdleven en af en
toe een modern'christelijk artikel
zeer goed, dit alles verduidelijkt door
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zijn woorden: " Ik denk toch dat Tonzent
bedoeld is om onze mensen schoner te

maken en hoger op te helpen " - dat is
inderdaad een soms miskend doel van dit

boekje: de inhoud zinvol en leesbaar te
maken voor iedereen en eveneens aan iede

reen de kans geven zelf mee te erken
door artikels, wat inderdaad zou leiden

tot een hogerop leiden van onze jeugd.

Zijn aanmerkingen en suggesties zijn
de volgende: " mag het ganse Relste
leven niet in 'Tonzent' ( a.v.d.r. dit
zou geweldig interessant zijn, en de
redaktie zal hieraan iets trachten te

doen voor volgende nummers).

"  Enkele onderwerpen die U misschien
kunt laten verschijnen :
Aktueel;-wat kan dat zijn! Tijdens de
vasten iets over broederlijk delen ( waar
toe dient dit alles ).

-de opstand in Ierland, hoe zit
dat in mekaar, niet te ingewikkeld - iets
over een andere wereld cf een Kampenhouts
gebeuren.

-De geschiedenis van Reist en
enkele merkwaardigheden die er zich be
vinden ( oude gebouwen - kapellen ).

-Misschien soms eens een artikel

over een interessant beroep minder door
onze studenten gekend.

-Een hobby-rubriek of rubriek over

vrijetijdsbesteding ".

Tot hier deze reaktie welke wij zeer
interessant venden. Daarom zouden wij
aan deze lezer ook willen vragen; wanneer
hij goede dingen vindt zelf ook eens iets
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te schrijven want één ding moet toch
ook wel voor ogen gehouden worden, dit
boekje is niet alleen van de redaktie
maar van elke lezer.

Nogmaals hartelijk dank voor deze
welgemeende en buitengewone reaktie.

De redaktie.

(praktisch: n.v.d.r. betekent 'noot van de
redaktieI'

vergeet de aankondigingen niet
die hier en daar tussen de anderé teksten
verweven zitten. )
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echos uit
VERSLAG JEUGDRAAD 4 FEBRUARI.

1. Laatste regelingen van jongerennis
ven 5-2-IS'72.

2. Zotte zaterdag kan niet doorgaan
op I2-2-I572 wegens nog 2 andere

aktiviteiten in de gnrrieente. Deze
THE-DANSAk'T wordr een waak verlaat,

Dus op 19-2-1972 Zotte zaterdag in
het park van Reist,

3. 15 maart ; film in hei park
"  Het wonder van de mens

Verfraaiingsvjerken aan (iet lokaal:
- aankoop platenspeler
- aankoop van enkele opots
- egge voor kapstok

Dit tegen de officiële opening van
het lokaal op 26-3-1972. .

Bespreking kli3inkünstavond in sep
tember.

Mogelijke v e d e 11 b n;
- Jan de Wilds

- E. Mieman &. R, Zuiderveld



VERSLAG JEUGDRAAD 18 FEBRUARI

I. E.H. LEUS lanceerde iets nieuw voor de
toekomst: naast praktische zal de jeugd
raad ook irenselijke problemen bespreken,
We streven naar een cernctivserde werking.
Hij begeleidt uns hierbij met raad en
daad.

2» Aotte zaterdag wordt op punt gezet: vjerk-
verdeling — tappen - ronddragen - kassa -
zaalversiering - schoonmaak.

3. 27 februari: repetitie voor het zangkoor.
De liedjes van de volgende jeugdmic
(  4 maart ) worden ingeoefend.

4. Lokalen ! Het zoveelste plan wordt af~
gevjcgen. In de tuin van de pastoor is
er nog ruimte en mogelijkheid. Hopelijk
lopen we weer geen "blauwtje" op.

5. De Heer DE SCHUTTER werd aangesorc ^n
cm esthetisch TOi^ZEHT te schilderen

6. Alle aanwezigen waren het eens om een
bandopnemer aan te kopen i.p.v. een
pick-up.
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7. GEPLANDE AKTIVITEITEN VDGR MAART.

4 maart: jcugdmia

19 maart: boomplanting
26 maart: officiële opening van het

lokaal

2  a pi ril: lentefietstccht ( bij mooi
weer ) •

Zoekertj es

Ve rluren,

/.vjarte poedel,
vermoedelijk naakt.

Warms beloning bij terrcbezcrging,

Huwelij ken

Jonge man, 65 jaar
Zoekt dame,

cm mee door het leven te gaan
(  liefst gelukkig ) .
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VERLIES-WINSTREKEMWG JEUGDKLUE

TONZENT I/I/I37I-25/2/I972

r. INKOMSTEN

Saldo 1570 7 609

Lokaal 87 561

Subsidies gemeente 15 000

T-Dansanho 48 078

Relst keicmis 14 694

Diaavond 1 620

Breuqelfeesüen I 440

Toneel 8 590

Lidgeld + Boekje Tonzent 8 815

Kas Jef Petrols 964

Afgehaald boekje 5 000

Totaal Inkomsten 199 374

2. U ITGAVEN

Drank 73 405

Winkel(L'Heursux,Croon , 22 974
Janssens, Cnops )
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Administratie (regels + 5 969
Papierstencils)

Materiaal o. 437

Reklame Arteos 3 357

Ping-pcngtafel 3 777

Voetbaluitrusting 438B

Mazout 4 545

Saban 3 792

D.J. X 4 7 300

Bus Pardon x 3 3 350

Boompjes 285

Hout 5 900

Patent 500

Verf I 470

Publiciteit,foto's,affiches 2 044

Elektriciteit 6 525

Boekjes toneel 025

Geschenkan I 865

Ping-pongpalet + balletjes 971
+ volleybal

Verzekering voetbal

Elektrisch materiaal(lampen ^
+ Kabel )

2 lampekappen I 250

Subsidies aan KSA &. VKSJ 5 000

30 stoelen 3 000

Boekjes Tonzent, drukwerk 4 415
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statuten jQQ

Voetbnllet jes 3 Q(jj3

Tanboerij n 4 ̂ c

Keukenmateriaal voor 80 4 ocg
personen

4 barkrukken 2 760

VKSJ (le deel van boekje 5 OOG
van bJG-'^eisjes )

• n - • r
:d

-icakje 21 650

Ir. js 4 CGO

fj 6 5 0 I"

Tot.-ial Uitgaven igs 374

'T is goed,
nog even naar de rekening te kijken
alvorens slapen te gaan;
of ik van dageraad tot avond
geen enkel rekening heb laten openstaan

! !!!!!!!!!!!!!!! I » f f I I r r I
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IV I ET TE VE RGETEN

19 MAART ONZE EIGEN

"BOQMPLANTAKTIE"

MET OPTOCHT, MUZIEK

EN OOK 'BOMEN '

I26 MAART Officiële OPENING VAN CLUB

TONZENT

VERTREK? IN STOET OM 18 u

IN HET PARK VAN REL5T

DAARNA IN LOKAAL 'TONZENT '

NOG EEN GEZELLIGE ONTSPANNING^

AVOND.

VOOR BEIDE AKTIVITEITEN;

!! I EDEREEN WELKOM !!
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I^NIEUWS
Vp.rslHg Bondstaf 6 Februari 1972.

1. Het ksa-uniform van ksa-kampenhout zal
er voortaan zo uitzien: donkerblauw

hemd of donkerblauwe pull met het ken
teken van ksa-kampenhout,

?, H'et bondskamp (ikn,kn,jh,) heeft dit
jaar plaats t.e Kasterlee van 24 tot
31 juli 1972.

De kempprijs bedraagt evenveel als

verleden jaar ( broers krijgen 50 F
vermindering )
De 1onghernieuwers rijden met de fiets
en de jkn en kn met de autobus.

De joka's oaan op kamp te Heers, van
R  tot II augustus-

3, De joka's gaan een T-dansant houden

in lokaal Tonzent, zij staan in voor
de inrichting-
Datum ï 29 april 1972.

4, Het terrein voor het lokaal wordt Dm-

getoverd in een sportveld. Vooreerst
zullen er twee ' goals'geplaatst worden,
Er moet ook een bordje aangebracht
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worden dat het streng verboden is vuil
t.p. storten op het grasveld recht tegen
over lokaal 'Tonzent'

5, Met al de leidingen van de diverse

jeugdgroeperingen en met E.H, Pastoor
zal er een vergadering belegd worden
met als thema; ' Waarheen met de jeugd
zorg in de nabije toekomst.'

6, We gaan door met het houder van jon-
gereneucharistievieringen, Vulgende
afspraak da eerste week van maart.

7, Maandag 14 februari houden de kn en
jh een grote papierslag.

8, Voor onze kleinkunstavond van 26 au

gustus stelt ksa Willem Vermandere
en Trio Tamboerijn voor,

9, De KT-koffer is aangekomen en door
iedereen goedgekeurd.

Uw verslaggever was
Leo Vanden Schrieck,
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DE GROTE PAPIERSLAG STORY

Tot opluchting van gans Kc^mpenhout

zijn we dan eindelijk ons papier kwijt
geraakt» Op een zonnige maandagna^niddag
zijn we er op uitgetrokken met drie trak-
toren met aanhangwagens en met mijn dap
per 'Opelleke' om de mensen van allerlei
soorten oud papier te verlossen.

Met boordevolle wagens stroomde al

het papier dan binnen in de garage van
red..!er nummer óén in uiterste nood; E.H,

Pastoor Leus. De woensdag daarop zou
papierhandel Lenaerts van Leuven deze
lektuur komen halen, maar Lenaerts stuur

de echter zijn kat, zodat wij ons moesten
beroepen op redder nu-mer twee in uiterste
nood: Willy Vandereet. Met zijn pappies
vrachtwagen hebben wij dan zelf een eerste
vracht papier naar Leuven vervoerd: re
sultaat: 2.590 kg p.apier en al I.G3D
frankskes voor oe kas. De volgende week
volgde een t'.ieode vracht papier die na
een mislukte woensdagavond poging dan
toch de volgende morgen te Leuven kon
worden afgeleverd. Resultaat; 2.210 kg
papier en nog 584 frankskes voor ons kas.
Onverbiddelijke rekenaars zullen inmiddels
reeds uitgerekend hebben dat wij 40 cen-
tie^ien de kg oud oapier nekreqen hebben,
hetgeen, naar wij menen een schappelijk
crijske is.

Al deze perikelen rond onze papier

slag zijn echter niet aan onszelf maar
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aan een krisis in de papierhandel te
wijten! de vraag naar oud papier is
immers sterk gedaald de laatste maanden.
I^^^r kom, uiteindelijk is alles dan toch
in orde gekomen en de K.S.A» knapen en
jonghernieuwers zijn er 1,920 fr. rijker
mee geworden. Mogen wij dan nogmaals
iedereen bedanken die aan deze papier
slag meegewerkt hebben en mogen wij dan
ook onze ekskuses aanbieden aan Celine
omdat wij haar man twee avonden van zijn
plaats aan de huiselijke haard weggerukt
hebben.

Danny the piperman.

(

" HEE JIJ "

Jonghernieuwers
van

k.s.a.-brabant

op

3-daagse tocht

4-5-6, April 72

TOFFE STREEK - HAGELAMD - FERME
OPDRACHTEN - VEEL ONTMOETINGS
KANSEN - NIEUWE VRIEDEN - INZET

SOCIALE EXPLORATIE

" HEE JIJ "
Zul je er zijn ?
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DE ZIN EN DE ONZIN VAN DE

"  BEDELKAMPAGNES "

Bedelen is een officiële aangelegen
heid geworden de laatste jaren. Er wordt
geld gevraagd voor Boemerang, voor Broeder
lijk Delen, voor II.II.II., voor Pakistan..,

Zijn deze akties wel verantwoord ?
Het is schandalig dat er vandaag de dag
nog steeds mensen afhankelijk gehouden
worden van de goedwil van de anderen. En
dat ze geen aanspraak kunnen maken op dat
gene waarop ze recht hebben ! Op sommige
plaatsen speelt men met het geld terwijl
men het elders broodnodig heeft. Er worden
duizenden uitgegeven aan bewapening terwijl
er elders mensen kreperen. Er wordt geld
uitgegeven aan onnodige zaken terwijl er
ergens mensen sterven omdat ze niets heb

ben om van te leven. Hier in het Westen
gaat alles goed als de zaken renderen, de
mens komt op de tweede plaats.

Moet men dan de akties afschaffen?

Natuurlijk niet of men zou er iets voor
in de plaats moeten kunnen zetten. Ze

zijn een noodzaak geworden. Geeft men
niets meer gebeurt er ook niets. We kun
nen het zien als een vorm van kontestatie,
een vorm van solidariteit van de ene mens

met de andere. Voor velen is het trouwens
de enige manier om hun solidariteit in
daden om te zetten.
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Broederlijk delen staat weer voor de
deur. Begonnen als liefdadigheidsinstelling,
vragen ze nu ook dat de geindustrieerde
landen het recht van de onderontwikkelings
landen zouden erkennen. Daarom zal er veel
omver geworpen moeten worden. Maar eerst
moet men ook hier de mensen bewust maken '
van de huidige toestand. We moeten dus
naast ontwikkelingshu.lp ons ook inzetten
om de wereld van overheersing en uitbui
ting te bevrijden.

Dus laten we nog een deel van ons te
veel afstaan doch steeds met het idee naar
een andere oplossing te zoeken. Zeg niet
'het helpt toch niets', want dan sus je
alleen maar je geweten.

Mar-Co

Woensdag 15 maart In het PARK VAM RELST

om 8u een opvoedende film over
de menselijke voortplanting en
sexualiteit,voor mensen boven de 16
jaar.

"  HET WONDER VAM DE MENS"
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her-verdelen

Nu het Vasten is, Heer,
geel me de moed mijn kleinere zorgen te vergeten

•n om mijn eigen bereidheid iets nieuws van mijn leven te maken.

hevrüdina
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\
DOKTERS IN DIENST VAN HET VOLK

Onlangs bstcogden studenten (VVS)
te Tessenderle tegen de nieuwe verhoging
van de doktershsnoraria, tegen het uit
blijven van 10 fr. loonsverhoging voor
de arbeiders van de chemische fabriek

Chimiques de Tessenderlo» De studenten
in de geneeskunde vinden de voortdurende
stijging van de honoraria ( op 5 jaar
tijds is een raadpleging 70 % duurder
geworden; van 70 naar 120 Fr» ) schan
dalig. De verhoging die nu voorzien is
betekent een verhoging van het jaarlijks

inkomen met 120 000 Fr. Daartegenover
stellen deze studenten dat een doodge
wone arbeider een eenzijdige verhoging
niet mogelijk kan maken omdat hij ge
bonden is door de clausule van de

sociale vrede in het kollektief arbeids-

kontrakt.

Terzelfdertijd protesteren ze tegen

het ganse systeem van de huidige genees
kunde die in hun ogen een ' oplapgenaes-
kunde' is ( de oorzaken van bijvoorteeld
chemische intoxicatie wegnemen, wat aan

de betrokken fabriek veel financiële in

spanningen zou vragen, wordt niet gedaan;
wel worden pijnstillende pilletjes uit
gedeeld en stimulerende middelen toege
diend opdat het werk toch maar niet zou
moeten gestopt worden) .

•■zm V
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Het tweede luik van hun protestaktie
heeft betrekking op het verschijnen van
2 artsen. Kris Merckx en Mie hel Leyers
voor de Orde van Geneesheren wegens hun
"tekort aan solidariteit", In feite

werden ze gedagvaard omdat zij lage ere
lonen vragen ( 85 Fr, voor een raadpleging );
omdat zij bewust en openlijk de belangen
van de arbeiders en van de andere werkende

mensen willen dienen ( beiden zijn commu
nistische militanten van Alle Macht aan
de Arbeiders ) ; omdat zij het overvloedig
geld verdienen en hebben van prestige in
vraag stellen en aan hun laarzen lappen.

Beide personen verklaren dat de ziekte
niet in het lichaam schuilt maar in de om

geving, in de werk-en leefvoorwaarden
(  Voorbeeld; het hoog arbeidsritme geeft
na een tijd hoofdpijn waardoor men ver-
plicht wordt de dokter te bezoeken; alzo
staan de geneesheren feitelijk aan de
kant van de uitbuiters, de fabrieksbazen
die niets en niemand ontzien terwille van
de mooie winst ), Die uitbuitingsstruk-
turen willen die 2 alternatieve dokters

uitschakelen omdat die strukturen zoveel

mensen ziek maakt ( wij kennen persoon
lijk arbeidsters die in een fabriek sti
mulantia aangeboden krijgen om zoveel
stukken per dag te vervaardigen als maar
mogelijk is ) » Ook worden ze nnngi
soheef bekeken door andere dokters omdat

zij protesteren tegen Hg talrijke totaal
nutteloze dure farmaceutische prndukter
die maar op het goed vallen uit door de
dokter voorgeschreven worden: omdat zij
de patiënten willen bewust maken dat zij
in de fabriek het slachtoffer worden van
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het harde werk; dat onze samenleving niet
de bedneJing heeft de burgers gezond te
houden. Hun initiatief— elke week sturen
ze aan de patiënten een stenciIblaadje
waarop staat hoe je zelf een ziekte kunt
behandelen f Voorbeeld; griep: veel drin
ken, vitamine C nemen(citroen), koorts-
weermiddelen, ncusdruppeltjes en hoest-

gebruiken, met een gewone grien
hoef jc niet naar de dokter maar vermits
men een briefje nodig heeft voor het wsrk;
afwezigheid betekent immers winstverlies
voor de baas; daarom zal deze een bo—
drijfcdokter in dienst nemen die U laat
werken met spuitjes en medikamenten), is
een doorn in hst oog van de gevestigde orde,'
van het establishment, *'

Gok zijn ze gekant tegen het rekcrd
aantal visitaties dat artsen per dag af
nemen, waardoor esn grondige behandslino
praktisch onmogelijk wordt- De ganees-"
kunde is volgens hen niet neutraal zoals
beweerd wordt, maar staat prachtig in
dienst van het systeem van winst en pro-
du ktie, Een dokter moet mot z'n patiënte"
leven, niet boven hen staan: hij moet
oen volksmsns zijn omdat jc patiënten
niet liefdevol kunt behandelen als je
niet langs hun kant staat, als je niet
bun problemen kent. Ds dokter most in
dienst staan van de werkende mens. Dok
is er iets fout in de wijze waarop de
overheid het probleem van arbeidsonge
vallen en de veiligheid op straat aan
pakt- in plaats van de oorzaak van straat
ongevallen weg te nsmon, ds chaotiscbe
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inrichting van ons vcrkccrsnst verhelpen
bijvoorbeeld, voert de lanmiddpl-
op. in zoals de 90G, repressief" ontreden
tegen de asjtomobilist enz,; die herstrok-
jUrering van het wegennet zal rnen niet
aanraken omdat 6 ven da IC grootste wereld
concerns cr op drijven ... ( petroleum-
maatschappijen en autofabrieken ) .

Wet staat beide dokters no te wachten?
Zo kunnen dnnr de Orde der Geneesheren ge- '
schrapt worden, geschorst, berispt nt
geblameerd. De J.age erelonen die ze

volgens de Orde der Genees
heren het 'evenwicht'verstoren ( dus zou
den ook te hoge honororia moeten aange
klaagd worden ? ) Maar dewelke hurger
kijkt dat na wanneer hij naar de dokter
gaat; de dokter is immers één ^/an die
onaantastbare persnnRn in onze maatschap
pij op wie men geen kritiek mag laveren;
bij helpt ons toch mat de beste wiJ van
de warel d

H.B,

Literatuur:

'  De pijn komt maar niet zo ergens uit ■•'c
lijf ' in '\/RIJriAG 10 DECEMBFR Tq7T 4
P. 23.

'  Mcdrsche studenten houden voettocht
Gsel-Tessenderlc, in DE STAMDAARD 16
FEBRUARI 1972, F. /I
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BELC^.ISCH IDEAAL

Aan Christoffel Plantijn.

Een eigen huis in 't bos waar niemand

je '<an hinderen,
met prikkeldraad of blinde muur als grens,
een vrouw van goeden huize en twee brave

kinderen,
een meisje en een jongen, da's een konings-

w e n 3 ;

i
een automerk waarmee je overal kan komen, {
een kleurentelevisie met veel feuilletons,
soms van een zwembad in je tuintje dromen,
en koffie drinken voor de premiebons;

een staatsbetrekking, bij het spoor of

't ministerie

een politieke vriend, maar zonder m^'é te

doen,
drie vakbondskaarten en dus geen mizerie,
een Arbeidsdekoratie en daarna pensioen.

O, rustig pijpen roken als een boskabouter
en duiven mdken die gaan winnen op Noyon
en monkelend kijken naar je kleinkind op

zijn touter,
tweetalig zijn en zingen: C'est si bon !

Gaston Durnez .
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JESUS CHRIST SUPER STAR

In antwoord op uw inleiding van
TONZENT N° 5 - februari, om meer reaktie,
wil ik graag inhaken op uw artikel van
Jesus Christ Super Star. Heel zeker is
het een verheugend verschijnsel, vooral nu
men zijn blikken richt op iemand die iets
te zeggen heeft.

Toch is mijn optimisme maar onder voor
behoud. Immers in gans dit artikel is
wel spraak van Jezus-mens, maar nergens
van Jezus-God. En nochtans is heel zijn
zending maar te begrijpen vanuit zijn mens-
geworden God-zijn. Heel zijn boodschap ver
wijst uitsluitend naar de mens "die op God
gericht moet zijn" en alzo een nieuwe wereld
schept waar het goed is om te wonen.

In een artikel van het weekblad:
"  Zondagsblad " van 20 februari 72, die
een beschrijving geeft van deze beweging
te Brussel, valt het op hoe sterk zij
zich toeleggen op het lezen van de bij bel,
als enige inspiratiebron, *

Voorzeker opnieuw een pluspunt, doch
niet zonder gevaren. Immers, schriftuur
teksten moeten deskundig gelezen worden ,
met de nodige kritische en historische zin.
Zeer dikwijls zal moeten beroep gedaan
worden op getuigenissen van apostelen en
kerkvaders, om te weten wat Jezus bedoelde,
zoniet lopen wij gevaar niet alleen de
boodschap van Jezus te vervalsen maar ook
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de opdracht die Hij ons inedejegeven heeft.

Even qereserveerd staan wij tegenover
de geestdrift w.'armee zij Jezus de Super
Stir noemsn» Helden verering is zeker het
allerlaatste wat Jezus bedoelde. Alles

wat Hij verlangde was niet de aandacht op
zichzelf te trekken, maar dat men de Vadar

in geest en v/aarheid zou aanbidden, en dat
men de Vader zou leren kennen niet als

angstaanjagende God, maar een God die lief
heeft.

De geestdrift van de apostelen, die
nochtans Jezus zeer goed gekend he ben,

vindt zijn oorsprong maar weinig in hun '
bewondering voor Jezus als mens, veel meer
in hun liefde voor Jezus, maar oneindig veel.
meer in het bewustzijn te vjeten door God
bemind te zijn.

Waarachtige liefde streeft er naar het
voorw:}rp van zijn liefde steeds beter te

leren kennen, en vreugde te beleven bij
elke verrijking.

Mogelijk leidt de stroming van JEZUS

CHRIST SUPER STAR de jeugd op de weg naar
een beter kennen en beminnen van God, het

ontdekken van zijn boodschap en het aan
vaarden van zijn opdracht. Zoniet wordt

dit alles de zoveelste pijnlijke tnislukking.

E.V
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HIERVOOR STRIJDEN WIJ;

Wij strijden opdat elke mens in deze
wereld een eervolle plaats zou kunnen

innemen, opdat elke mens het recht zou
hebben op een volwaardig leven, opdat
elke mens recht zou hebben op onderwijs,
opdat elke mens recht zou hebben op de
ontwikkeling van al zijn geestelijke
vermogens, opdat elke mens zich zou
kunnen bekwamen om het goede te doen -
maar niet zozeer het goede voor hemzelf:
het goede voor de anderen, zodat elke
mens zich broeder kan voelen voor elk

ander mens. Deze broederschap tussen
de mensen en tussen de volkeren kan

enkel bestaan indien rechtvaardigheid
heerst. Bij uitbuiting en misdaad,
bij misbruiken en onderdrukking, bij
privileges en onrechtvaardigheid, kan
geen broederschap bestaan tussen de
volkeren.

Fidel Gastro.

(ontslagen redaktielid)
(  n.v.d.r. : een groot gedeelte van de

wereld streeft naar dit ideaal ,ook al is
de weg waarlangs gelopen wordt om dit
te bereiken soms anders. Daarom kunnen we
kiezen tussen de harde dikwijls onmenselijki
wijze van Fidel Gastro of deze van een

zachtmoedige zoals Ghandi. !? )
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Gemaakt aan de hand van de licenciaats-

verhandeling van DE BGNDT H. : " Stra-
tificatie van de Belgiache parlements
leden aan de hand van hun extra-parle
mentaire bindingen", Leu v en I9 71.

Wij verstaan onder 'extra-parle
mentaire binding' ( in de volksmand

ook wel'Kumul'genoemd ) al hetgene wat
buiten het gewone parlementslid-zijn
valt, het is te zeggen, funkties uit
oefenen buiben het Parlement en funkties

binnen het Parlement zelf ( vb. het
voorzitterschap van een parlementaire
kommissie enz. ... ). Konkreet uitge
drukt: de funktie moet voor de betrok

kene en voor het organisme effektief
iets betekenen ( vb. aandelen hebben in
de Société Generale 7^, funktie uitoefenen;
lid zijn van het Davidsfonds is geen
extra-parlementaire binding ) .

De gegevens die wij verstrekken

dienan gezien in het licht van de
politieke situatie op 13 oktober 19 70
(  openingsdag van de parlementaire zit
tijd 1970-71 ); de toenmalige regering
Eyskens-Cools was de resultante van
de verkiezingen van 31 maart 19 6 8,.
Merken we nog op dat met 'Parlement'
bedoeld wordt:

- de kamer van Volksverterenwoordigers
(212 rechtstreeks verkozen leden )

- de senaat: 106 rechtstreeks verkozen

48 provinciale senatoren

+ 24 gecoöpteerde "

178 + I senator van rechts

wege: Albert,prins v.Luik,
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Met 'Parlement' wordt dus bedoeld: 390
Isden. die samen in het Belgisch parle
mentair stelsel de wetgevende macht
uitoefenen.

Bedoeling van deze korte benadering
is een beeld te geven over de bindingen
die er kunnen bestaan tussen een parle
mentslid ( Kamer of Senaat ) met zijn
gemeenteliik mandaat ( d.i, burgemeester
zijn, of schepen of raadslid ). Andere
mogelijke bindinoen- doch die wij hier
niet behandelen— ziin onder andere: fun!\ —
ties in intercommunales; financiële,
industriële en para-commerciële funkties;
funkties in de wereld van de pers; funk
ties in werkgevers-en werknemersorgani
saties; funkties in sociale organisaties
en kulturele organisaties; funkties in
drukkingsorganismen en publieke organis
men ( parastatalen ) en funkties in
onderwijs en wetenschap. Wij proberen
dus na te gaan of kumulatie ( = dus het
Q^lijl^tijdig waarnemen van verscheidene
betrekkingen door één persoon ) een
invloed heeft ou de politieke belang
rijkheid van parlementsleden, of kumu-
latie het middel is om stevige elektorale
basmnsen ap te bouwen en zo ja, wat zijn
de tendezen die wij in onze parlementaire
demokratie kunnen noteren in verband met
deze kumulatie. Om u een idee te geven
over de politieke situatie na de verkie
zingen van 31 maart 1968 geven wij een
tabel weer met de zetelverdeling in
Kamer en Senaat.
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CVP 55 P PVV VU FDr /RW KP Totaal

1  Kamer 69 59 47 20 12 5 212
;  Senaat

*

6 4 53 37 14 8 2 17.3

133 112 84 34 20 7 3 9 P

M

"  Door de organisatie van de lijsten-
samenstelling van de parlementsverkie
zingen is een mrachtspositie in lie ge
meente en in de plaatselij l<e P'irtij-fde!
ling een belangrijke voorspjong op kan-^
didaten die zulk een machtspositie nieti^T*
hebben; zo'n machtspositie geeft de kan-^

de kans een nuttige plarjbs op na
lijs - te bekleden, wat zoveel i-iil zessar.
als verkozen wordai ( W. Dewachter ir.
'  Ds politieke zeggingskracht van de i
gemeenteraadsverkiezingen ' Antwer-er
I97C ).

Gekonstateerd wordt dat 65 % van de
parlementsleden cp 13 oktober 1970 een
gemeentelijk mandaat uitoefenden.

Tabel 2

CVP BSP PVV VU FDF KP

L_(

To13 al 1

Kamer

Senaat

40

33

54

42

33

27

12

5

4

2

2

I

145

IIO

1

73 96 60 17 6 3 255 !
1

.  i.
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De drie kleine partijen ( VU, FDF/RIV, KF )
blijken een geringe gemeentelijke in
planting te hebben.

-  B5P en PVV blijken goed vertegenwoor
digt door parlementsleden met een ge
meentelijk mandaat.

Van haar 112 parlementsleden ( zie ta
bel I ) telt de B5P slechts 16 parle
mentsleden die geen gemeentelijk man
daat uitoefenen.

Van de 255 kumuls ( zie l:abel 2 ) zijn
er 56 % die gemeenten vertegenwoordigen
welker katsgorie slechts 66^ van het
totaal aantal Belgische gemeenten uit
maakt, 't is te zeggen 6,6 % vertegen
woordigt het aantal gemeenten die meer
dan IG ÜÜO inwoners tellen,
In België maken de gemeenten van GOI-
9999 inwoners ( d.i. een gemeente met
2 schepenen ) 93,4 % van het totaal
aantal gemeenten uit.

Wat kunnen wij daaruit besluiten: dat
naarmate het aantal inwoners in een
gemeente groter wordt, parlementsleden
gemakkelijker zullen gaan kumuleren
(  in een grote gemeente komen gemeen
telijke en parlementaire kieskring
samen).

-  Uit tabel 2 blijkt dat de idee over
de landelijke inplanting van CVP, VU
en FDP/RW en de stedelijke inplanting
van BSP, PVV schijnt te kloppen.

wordt vervolgd,

H,B.
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ROLANDE MET DE BLES

(Studio Leu ven om 2,6 en 10 u)
Een Vlaamse film maar overwenend

frans gesproken,naar de gelijknamige
roman van Herman Teirlinck.Koel bena

derd ,wat i'iet suggeren van de passiee

die aan het verhaal ten grondslag liggen
niet bepaald bevordert. Men blijft er
steenkoud bij.

De vertolking van de hoofdpersonna-

ges mag goed genoemd worden maar velta
dialogen zijn te stroef en onecht om
het beeldverhaal te ondersteunen.

Wat weer opvalt ,net zoals in da

film Mira ,is de zeer mooie fotografie
die in'Rolande met de Bles' verzorgt
werd door Herman Wuyts.

Af te keuren film!!

'Sex and Life '

Deze prent kan niet bij de voorlich
tingsfilms gerekend worden en blijft
dan als sex-film oak nog merkelijk
onder de begeerde normen .



ll',
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VOOR FILATELISTEN !

0:: 24 februari rijn de cerate 3 Bel
gische '• uitgiften van een bijzondere post
zegel " verschenen.

De eerste zegel handelt ever de twin
tigste verjaardag ven " Via Secure de
Nationale Vereniging ter VoorKomir.g van
Ongevallen op de Weg, met als vocrnaamste
doel de opvoeding van .-11e we'ggebr-jikers,
oud en j ang.

De t-.veede uitgift.e werd yewiid .ean
het Internsticnaal jaar van'Het Boekl

Dit initiatief, uitgaande v-an
"  Unesco levert een wereldwijde in
spanning, op het thema " boeken voor allen",
on de prcd-jktie, distributie en het lazen

van boeken te bevorderen. De zecel dfrieat
het universeel Gvmbool gerealiaacrd door
de Belgische kunstenaar Michel Olvff,

De derde zegel tenslotte kreeg als
onderwerp de vijftigste verjaardag van
de Belgisch-Luxemburgse ekonomische unie
(  B.L.E.U. ).

EEN BOEK VOOR ü!

Voor alle jeugdleiders en leidsters
en voor alle kreatieve mensen;

'JEUGD MET VAKANTIE' tweede boekdeel
door J. Van Roy

(Christelijke mutualiteiten.
Gedrukt door N.V. Drukkerij L.Vanmelle
Doornzelestraat TS Gent)
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ECHiTE LI EFDE

Wie weet in deze tijd nog jat echte
liefde is ? Wordt het woord " liefde "
niet vreselijk verminkt in cinemareklame,
in senstatiebladen en seks-publikaties,
waar zij de " vingerafdrukken " meekrijgt
van gewetenloze verborgen " businessmen "
Heeft hun produktie in taal en beeld wel
iets met " liefde " te maken ? Maken zij
onze wegen naar kuituur niet tot riolen
voor mensen, die nooit boven hun broek
riem zijn uitgegroeid, met als enig doel:
grof geld verdienen ?

Liefde is " gave " en " overgave ",
"  gegeven-zijn " aan de ander, " hart-heb-
ben " voor de ander.

Bond zonder Naam,
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Angela Davis

Het proces van de zwarte reaktionaire

is deze maand begonnen .

Voor een korte beschrijving over het

hoe en het waarom van deze dubieuse

zaak verwijzen wij naar het artikel

hieraan gewijd in het novembernummer

van Tonzent,

Voor Toneelliefhebbers!!

Van 29 januari tot 19 maart in het

MECHELS MINIATUUR THEATER (Molenstraat
67 2800 Mechelen)

'  THE PHILANTROPIST '

Het voornaamste thema luidt als volgt:
"  ... en daar sta je dan.Een beetje hul^
peloos naar een waarheid zoeken,weten
dat je, het allemaal zo goed niet weet.
Maar de mensen verwachten eigenlijk
meer van je,je moet toch agressief zijn
je moet toch een beetje lef hebben om
je door de jungle van de samenleving
te wroeten .' En dit alles dan vermengd
met de nodige humor!

(vertoningen:vrijdag,zaterdag enzondag
telkens te 20uI5)
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MIJN NAAM IS EENZAAMHEID

Non non.it van gehoord ?

Ken jc niemand die de naam " eenzaamheid
draagt ?

Zis je dan niet, dat je op straat mensen
tegenkomt,

die, die lege naam kwijt willen ?

Hij staat als een pijnlijke trek
op hun afgematte of moedeloze gezichten

afgetekend.
Kunnen ze hun naam " eenzaamheid "

dan niet bij jou kwijt ?
Of V'iacht je tot jc z.elf ervaart
hoe zwaar hij weegt,
hos moeilijk hst is alleen te beslissen.
De mens die je hst gelukkigst denkt

is vaak de eenzaamste onder allen.

MIJN NAAM IS EENZAAMHEID

t' IS ER EEN VAN DEZE TIJD

KAN MEN HEM BIJ JOU KWIJT

OF VREES JE DE EENZAAMHEID NIET

OMDAT JE HEM NIET KENT ?

MAAR WEET WEL

ALS JE HEM DRAAGT

DELEN KAN JE HEM NIET.

Mar-Co



REDAKT I E

redaktieraad ; Vandenborre Emmanuel

Schepers Freddy

administratie-en redaktieadres

Vandenborre Emmanuel

Haachtse steenweg 218

3G9G Kampenhout

technische dienst

E . H . Leus

Van Ingelgom Ann

medewerkers:

Van Dessel Omer

Cockaerts Mariette

Boels Hugo
Vanden Schriek Leo

E.H. Leus

Janssens Daniël

Van Dessel Ivo

verantwoordelijke uitgever

JEUGDRAAD RELST

Hutstraat

Kampenhout Reist




