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'  TOIMZEiMT '

2° jrg.

Nr. 9, Juni, 1972. -M-
Zo beste Tonzentlezers,

Dit is het 9° numrrer van

onze tweede jaargang. Het tiende

nummer zal niet in juli verschijnen,

maar wel in augustus en dit wegens

onvoorziene omstandigheden ( = blok )

Wij wensen jullie allemaal

een gezonde vakantie en aan de blok

kers zeggen we ; VEEL BLOK-

GENOT ! ! !

De redaktie.



Gchos uit

/Ei^GLAG JEUGDRAAD 2G/5/1972

Li^/ine, 'viaria, Frieda,
Gr. er, Rai'é an Freddv

_--££;DÏ£;£!2:^iËi2Ë • ^ugo en Freddy (blnl-:)
Ree hel (ziek)

1. Debet e v o r d:

- De reekties zijn cvsr het el-
geiaeen vrij gune'lig. .;el ic^
n";en vuhn oordeel dat de voorop —
gestelde tijd zou moeten cj e r e s —
P e c t:e r d oorden.

—  v .' c I g e n d e d e b a 1: a v o n d onder het

groot verlof.

2. '/O e tb-el:

De Mie-Petrols leggen binnenkort
iro 1 voerbel defiritief op het
schap ! Ze gaan voortaan sport
doen die Mea:i rouv.'eli j k is

-  a d i n t O n

- volleybal
Sportieve juffrouwtjes zier me-
l^aar iedere vrijdagavcnd vanaf



18,30 in het Pork.
Zvjsnne:r!:

■yoortaari O' ik iodere inaand een
zwempartij, Binnenkcrr krijgt
IJ hierover meer nieuws van de
verent wo ordelijken.

Jeugd:- i;.:
'  '\/akan ie vrijs tijd
geen tijd ? " was het thema
van de raa-cste J ongereneueha-
riotieviering ( begin ju-:i ),
In juli en aljgustus zal de
thernam is niet doorgaan; dit om
wille van de Perkfnesten, blok

er. de k.irripen.

Week van de Jeugd '72;
- de meest dringende punten xijn

-eeds afgehandeld,
- affiches warden gedrukt vaar

de VOfjt.1 a 11.y en de k 1 eir, 1<urst-•
avond. Verder; formulieren
mc;t volledig programma in al
de huizen van K mpenhout.

Deze jetgdraad h<ad wel een speci ral
karakter:

-  iMaria en ümer trakteerden ...
Zij kwamen voor Ie laatste
keer naar de jeugdraaii,

- hené verjaarde
"Hij" werd teruggevonden ,,,
onze bandopnemer ~stuurlijk l



JO i^J GERE INi E UCHAR 1 5
T  I E V I E R I N G

Bij het einde v/ei het vintevsei-
ZDE- ie het pa3=end en billij< ieder-
2Bn te d£i ~ ken \/oo r !■;ur tr;edev\erk in g
aan de j el gdr It;sen »

Wij gaan gettn pei aacrlij; ke bloem
pjes; rondstraoiER, wart iedere jeugj-
FTi.rs wan net reauH aat van innige;
samenwerking tuss.en tekst en z.-jng.

Aan alle mens n die zich inzaten
■.•oor het wegslagen v =-.n de mr3ande;li j ksc
jeugdmis ; hartelijk dank.

Wij relonen eroo jullie allemaal
terug te zien bij iJ 3 v o o r b a e i c i n g
van de nieuwe i'ae<s jongerenaucharis-
tievieri ng er.

Jeugdraad Reist,



BEDENKIfjC

De reiJaktie was verrast en bedroefd
bij i iBi, Hl!kijken van het aantal inzen
dingen op onze prijsvraag. Verrast om
dat er 17 inzendingen toekwamen en be
droefd omdat er geen enkel Tonzent-lid
zich de moeite getroostte om papier
en pen te nemen en 'n antwoord naar
ons op te sturen. Wij moeten in 'n
verwende samenleving leven dat drie
gratis-pinten jullie niet meer interes-
seren of is de jeugd van heden te
ernstig geworden om zich nog rnet een
"spelletje" ( van deze aard ) onledig
te houden.

Wel, wij dachten dat er aktievere
mensen waren onder onze lezers(essen).

Nog even dit, bedenk goed: kritiek
uitbrengen kan iedereen, maar je moet
eens iets doen, dat is waardevoller.

De redaktie.

Het juiste antvjoord was:

1. Napüleon werd verslagen
te - Leipzig

- Waterloo

2. Getal: 190,352989

De volgende mensen ontvangen van de
wedstrijdsjury eerstdaags 'n troost
prijs»



Marleen Van Steenwinckel

Frieda De Winter

Lisette Tobback

Karin De Schutter

M i a r! a e s a e r t s

Gerda Piot

Diane Van Roey

Schepers Linda
Gerlinde De Schutter

Rita Piot

Magda Peeters

Karin Cloetens

Christ.iane Peeters

Karin Schepers

Ingrid De Vi/'eerd

Linda Tobback

Mark Van Ingelgom

DE KLEI^JE MISVERSTANDEN;

Student Rolders had een andere

kamec gehuurd en vroeg aan zijn
nieuwe kotbezin;

Mag ik irijn mandciliue neêbrenren'

W. arcp de eurbarH daine :

_ Ja, maar om negen i.ur 's avonds,
rnO = t ze bLii11= n zijn !
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r.-. ".cALTÜRNOOI Tc. MOSdCGEM

Maa :g 2 2 mai i.e 14 h aio; ctan en
kele Ja, e meisjes aan het jeugdlckaal
te vacht r, . . Reeds enige panisK v.ant
onze 'vü£: :. .loloeg, de Mie-Petcal.s, w = ?
log niet jlled.ig. Te 14,30 h vertroKken
ze dan tas- volledig naar het terrein
van SK l\ov .'egem, In electit er. goed vieei
haJden on^-s neisjes .reeds enige i^jeken
geoefend; daarom stonden ze dan ook
te trappelen van .ngeduld om de grote
wed31ri j .d san te vangrn,

De aftrap werd na tien korte uit.een-
•'etting van de ach aidsrscht.er dan toch
volgen; hot re.glement uitgevoerd. Met
volle ovargave speelden onze meisjes
de bal Van links n.aarc rechts en van
achtsc naar voor. Maar daar bleef Injt
bij, een doelpjni; voor onzn Mie-Petrols
kwam er nint. De slechts leiding van
de schaid = :-Bchter en het fe:it do.t ds
anaere ploeg !-'et vcetbal.sclic enen speel
den trrichten nnze meisjes op een achter-
.stand van 5 — D, Het feit was b e s 1 e c ti t;
de Mie-Parrols soEilen de tronsting op
2 6 m e i O

Tonn we op vrijdag de laatste oefe
ning gaven, ontbraken twee spelers die
Wriarschi iril I.j k niet zouden meedoen . Dit
was .seri groot problt^em daar we rnaa;;.
jui.st met II geweest, waren. Een nood-
^oplossing werri gsvonden, we huurd.en twee
snelers van FC Hever, Gp zondag ward



er nog enn afwozjce gemald. Wa worden
duo ijedvjongen de wedstrijd aon te \/ew-
gf.:n me!. IG spelers. Zalfs net tien,
meer nu met een goede ooHeid:,nechter

en aa'< op schoenen spelend 'neelder ws
de overwirni.^g met 5-0o üe i^Üe-Fetroln
hadden v/eer ■./raak genorren en ;arnen
beter ri e t ó - O de t r o o o h i. r; g , den -n e t
IG-C de ririsde te verlieceu.

Een i-iartelijk dank en hip hip
hoera ucor de.re rieisjr.: --. .

Ren V..

Gps ta11in j van de ploeg

Marie-deanne Van Langendonck
(  Berg )

Frieda Piot -L, Vanderschriaok-Agnes Brls
+

Myciam { Hever 23/5/72 )
Dei isB VsnderEat ( 22/5 )

Gerda Bols — Ann Van Ir.gelgcn

Cecile Van ïngnlgoTi-Mimi- Raohel Pira (22/5)
(Berg) (Barg) M. Mcoes v28/5)

(22/5)
+ Cecile Soners



vees L Ge ' ^EFRD !!!!!

-- ^eeds --u wordt tr heviq gowerkt aan
dc \';eek van do Jeugd te Reist, Dc:"a
rch !;r!=-,q'~e ^al dit jaar plaatsgrijpen

ven P6 u.jg'jstns tct I september,
liet is een organisatie van VK5J, de
Rocdka- j es , de k , 5 . A , en Jeugdklijb
' T o n r e n t ' .

En er k'-^-^t dit jaar een kleinkunst-
avcnd bi ] met Jan De Wilde en Trio

Tamboerijn ( waar is de vader, waar
is de dader ) ,

- K et \/ K5.j en Roodkap j es '<amp zit dit
jaar vol muziek. Zij gaan namelijk
op kamp op de rruziekbarg,

- Het j n n q n ne ri koor hEïoft oa-i naam ge
kregen : DE VEDEL.

Zij verzorgen iedere eerste zaterdag
van da r"s..nnd ds H. Eutdnaristiev iering
O" IJ.1 uur in da Sint-Jozefs kar l<

te Rolst;

- Wist L' :;1 dat r'it het. voorlaatsr:;

numrrei is van de ja-zzgang '7? =
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VERSLAG FIETSTOCHT VAfJ 14 MEI

Met een'lichte'vertraging van 3
kv/artier konden v,e vertrekken. '.ve had
den tevergeeTs op meer vxcuv.'alj ]k schoon
en trapkracnt gevvacht» Miezerige recen'
Toen we de levensgevaarlijke modaerpoel
aan de vaart voorbij waren zov een
schoenpoetser grof geld verdiend heiben.
Motregen ! ! ! Eerste halte oi- de in
wendige vochtigheidsgraad in evenwicht
te houden met de uitv/endige. In Wijg-
maal 'was het gras te nat, dus gingen we
maar binnen eten. Ondertussen had de
eerste band het begeven.

i\la de siësta : regen!!! De Kesselse
Bergen kwamen in zicht. Een ware lij
densweg begon. Verschillende cols van
eerste categorie bezweken onder onze
woeste beklimmingen. Druipregen !!!
Vergeefs zochten wc naar een **•*"'chitterend
panorama". Ons enthousiasme ^erd ge
blust door een tweede platte band ( bandje )
en door : oijjesteelregen !!!!!!

Langs het station kwamen we aan de
Leuvense vaart \.'aar we eindelijk gingen
schuilen. Ook ce dorst voor iets anders
dan regenwater werd gelest.

Stortregen !!!!!! ! iVa het zoveelste
startschot kwamen we tot de conclusie
dat het andere bandje leeggelopen was.
En de plakkers waren op' Er ontstond
lichte paniek bij gebrek aan een bezem-
wagen, en een taxi vonden somrzigen te
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duur. Doe- elk vraagstuk heeft een op
lossing. og regen !!!!!!

Toen e de grens van Rolst over

schreden h dden begon de afvallings-
koers. het overblijvende groepje deed
nog een ln;tste poging om het vergaarde
geld op t-,D krijgen.

Home evjeet home; zonneschijn !!!!!!!!

Snoes .

mvmccUkcn

Zaterdag 6 juli 1972 huv^;t Kamiel
Servranckx met Agnes Keyaerts,

Zaterdag 15 juli 1972 geven Maria
Goossens en Dmer V'an Dessel hun

j a-'.:Oord.
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ROOD-
0

KAPJU
liM MEMDRIAM : SJÜLTEL (27 '-.ei)

Heden ten dage
VN/erd 5J0EFEL begraven.
Na een kortstondige ziekte
bezweek ze aan de grvpykthe (=muizenziekte

met volgende symptomen:
verdikking van de achter
poten, bibberen van de
oren, draaien van de ogen).

Op het vruchtbare land der K5A (hun voetbal

terrein )
Zegden de Roodkapjes een laatste baai-baai.
Met een traan in de ogen
w'erd de begrafenis uiteindelijk gesloten.

In het lokaal Tanzènt (uitsoraak zoals de

Zuiderburen)
Werd plechtig geonend: het testament.
Iedereen kreeg een i<lein geschenk
Zo eindigde SJOEFEL's leven zonder happy-end

De drie

SJOEFEL-aressen,
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De Bewegmg leeft

VKSJ
Zondag 9-4-72 was het vergadering,

We begonnen met iets te maken voor

moederkensdag, We maakten het ont
werp. Na het ontwerp deden we volks
dansen, Het was een prettige ver
gadering, We waren met vele jimmers.
Slechts enkele ontbraken,

Suzanne Cockaerts.

VERSLAG VAN DE JIMMER-VERGADER ING VAN
I MEI 1972,

Zoals altijd waren ook deze keer alle
Jimmers ( twee uitgezonderd ) op
post voor een vergadering, of beter
gezegd voor een gezellig samenzijn.
Op het programma stond: I) geschenk
voor moederdag afmaken, 2) pick-nick,
3) fietstocht,

Om 10 u kwamen we samen aan het lo

kaal, We begonnen dan maar dadelijk
met ons geschenk voor moederdag ( een
houten schotel waar we zelf allerlei
figuren op schilderden ) af te maken.
Hier hebben we fantatische resultaten
behaald. Onder onze Jimmers bevinden
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er zich warempel een paar echte ar-
tisten. Rond 12 u begonnen er al
een paar mager lawaai te maken
zodat we er niets beter op vonden,
dan maar te gaan eten. We sleepten
tafels en stoelen buiten en op het
graspleintje naast het lokaal
"piek—nick"—ten we op onze eigen,
maar zeer prettige manier. Na de
middag maakten we een fietstocht,.
We reden langs Kampenhout, Berg,
Nederokkerzeel, Erps-Kwerps, Veltem,
Buken, om zo terug te keren naar ons
geliefd "Reist". Het was in drie
woorden gezegd "een toffe dag",

U ziet, beste mensen, dat in
Reist de jeugd nog leeft. Momenteel
zijn we met 12 dimmers en 3 leidsters
U zult misschien denken " dat is toch
niet zo veel". Neen, we zijn niet
talrijk. Maar ik denk dat het toch
beter is van in een kleine groep te
zijn waar de sfeer buitengewoon goed
is, dan in een grote groep waar er
voortdurend onenigheid is.

In de grote vakantie gaan we
samen met de Roodkapjes op kamp in
Tiegem, tegen Oudenaarde, Hieruit
kunt U dus afleiden dat "V.K.S.J.-
KAMPENHGUT-REL5T" nog heel wat toffe
dagen in 't vooruitzicht heeft.

Livine.
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I^NIEUWS

VERSLAG BOIMDSTAF 22 MEI

aanwezig; Fréddy Van Steenwinckel, Leo
Vander Schrieck, Janeaans
Daniël, Janssens Paul,
Vandenborre Emmanuel, Paeps
Freddy, Van Dessel Freddy,
Schoevaerts Rcger,

- Het K5A hoofdbestuur liet propagan-
da-afïichen maken, met de afbeelding
van een dynamisch K5A-er erop»
Bond Kampenhout besluct er 10 aan te
kopen, aan 2 F 't stuk, met ile be
doeling het hccfdbestuur te steunen !

Zullen de hulpleiders van Bond Kam-
pnnhojt de reutingcursus volgen, die
doorgaat van 21-27 augustus te Op
wijk ? Deze cursus wcrdt gevolgd
met het cog op het behalen van tien
monitorenbrevet dat in da tcekomst
zal verplicht zijn voer elke jeugd
leider.
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Kortelings zullen de ouders infor-

rna-'.ie krijtjen o\/er 't kamp dat
doorgeat te Kasterlee.

Verdere regeling van het kaTippro-
j ramma.

Rogar Scnaevaerts,

/^'■JFO-JEUGD 15 OOK DE WAAM VAN HET
U INFORMATIECENTRUM VOOR JONGEREN

Je stelt je vragen, je hebt problefnen,
je wenst objektieve inlichtingen, je
wil zelf naar een oplossing zoeken,
Info-Jeugd kan je steeds inlichtingen
geven op alle gebieden. Je komt
met elk probleem, elke vraag steeds
terecht

X per telefoon : 09/25o24.23

X per brief; adres voor briefvjisse-
ling ; Smidsestraat 112, 9000 GENT,
(  Voeg bij je brief 4 postzegels
van 4,5 Fr. Zo help je ook mede
de administratiekosten voor het
typen van je brief dekken ) .

X tijdens een gesprek in het infor-
mctiecentrum zelf; voorlopig ge
vestigd in Inncvation, Veldstraat,
G e n t O
Openingsdagen en -uren van het in
formatiecentrum: vanaf I september„



1 I

H  i: E J I J ! ! ! ! !

Dit is d.^ eerste d.ir van otizs jonjher-
nd euwsrt'i'^ •-1 (-1EE JIJ van i. 5 en n

a, ri.1 jon:js tl eden , Ve cslanoGvers waren
Dirk, Diefaan en Pntrik,

4 april I97'2.

's flacgans ki-yarnen we met pak en
bijeen aan het ümJat d;

.lei da;'- er nog nit3t was biisloter v;e
H V c- n het 1 c k aal !.3 i n n e n t s gaan. w e
,• aren veibassd ciat de deu;r lus was»

We ginoB 1 binnen en besloten net hot
VGetbalspelletje te spelen. Toen we
aan het soelen waren kwam plots het
zv-.'aargewicht Freddy binnen.

We vertrokken met de auto in de

richting van Leuven. Vandaar reden we
naar Kessel-lo. Daar kwamen alle

groepen sa en in een grote zaal. Daar
kregen we onze opdrachten en 20 zelf
klevers om ze onderweg te verkopen.
We kwan.en uit ""e zaal, deden rnzt; rug
zakken aan en vertrokken met eerst en

vooral, een pfisr straten l.inks en rechts
in te; slaan. We gingei: verder en
sprongem een winkel binnen om een
potje 'Mescafé te kopen. 2 a 3 km
verder ki.-.'amen v.'= aar. een post (2).
Daar kregen we een blinde kwart die
we moesten vclge'-.

LI- ging steeds een groep achter
O ris aan. We probeerden deze groep te
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■■islsiden deze list lukte niet.

ser, caar honderd neter sprongen
i-e hij een beenhouver binnen ■ .■err
een doos soep, boter en salani en
een rot apr-slkompot kochten. \/arclaar
g i n -i e n e verder 1 a n c s een grote baan
tot aan de volgende post.(3), Daar
roesten .e één van onze stafkaarten
afgeven. vjat verder zagen re een
t.-.eehonc'erdtal ritte eenden zii. ten,
v/e gingen san een deur kloppen on>
te vragen of deze eenden van nen '.-.arer.
Eer. ran krar opendoen. vroegen of
'.-E geen eieren konden krijgen. De mar
-ei dat de eenden niet van hem varen
en dat de eigenaar 2 dorpen verder
uoonde. Hij kon ons dus niet helpen.
Dar: gingen i-e over een spoorvjeg en
::robeerden in een ijinkel wat verder
een brood te verkrijgen, rnear er was
geen, daarom ■.-.aren e verplicht naar
1 c ts e 13 2 r dorp te -gaan a 3r ■ e even
eens geen ijrood konden k ■ i j jen daa.r
de bakkers allemaal gesloten woren.
Daarom koe!", ten -ie --a.. x eer. paar koeken
om onze honger ivat te stillen,

Vandt'sr gingen ..e verder en k'.vamen
e een postbode per aiito tegen die ons

■■OU meenemen, ma ar het v^as de moeite
"iet rie e r i o t aan de volgende pos t. ( 4 ) ,
Een beetje verder stond de meii;boer
en . -e kochten eer. flesje chocomelk,
■^'snda.ar .gingen • e naar de vslgence
cost ( i ) die e zeer vlug bereikten.
Vam-f deze nost moesten i-ie kompas lopen.
:.e gingen lancs ie lirkeroever van een



beek en e noesten lanas de rechter

oever ccTiken. Gezien er geen brug
was n O e: . e n e terug er. stapten over

de brug Jie langs de baan '.vas. Zo
gingen e gemakkelijk verder. Daar
na noes en v/e over de brug van de
De^er. ..'e gingen verder en kwaren
aan be rost {G),maar we zagen dat er
niemand was. Daarom rekenden we het

punt nog eens uit en het v.as wat ver
der gelegen. Mcai- toen we aan de
echte pc:, t aankwamen was deze reeds
weg. Er .•as op de grond geschreven
dat we rechtstreeks naar .Aarschot
meesten komen.

we vroegen aan een vrouw of er
soms een bakker in de buurt was. Ze

antwoordde; " Ja, een uur verder ".
We vroegen de vrouw of zij soms geen
brood te\/eel had. Ja zei ze en je

mag het hier komen opeten als je wilt.
Dat deden we dan maar en nelukkig
want het begon hard te r enenen . a
het eten speelden v-s eci, :-pelletje
l'-asrt. Toa- troklvrn we verden naar
Detsko'" ep' v.asijaar naai' Aarschot

waar een. u'*'d ons ogaik :e.

Ter bestemmi-ig .ia sgakar- :-..3..ikten
.^e orzii .snep kl^ar, qinran eer .btacd
haler ei", een pot jam en da- maar s-ul-
1 e n j a n a e n sO •

t., '.31.. 6 '.3*^

met allo nroeasn en daarna maakten

in da s 1 a ;pzacO.1 ons bivak in orde.
T - e n dat ;• lies k 1 a 3 r . a s hebben e

^GP T7



frit .3=;Bn s-ep ;:oal:= P;.11g echtü
.gG-. L?e fi'it Piosst natuurlijk

ionr gssroeli:' wDj?dsn pet eer. pintje
bier en dan rs.jel recht n.n.=ir onr,e
slaanraal vre-t het i.-an r'eeda 12 uur

vdcrlichting avawt la LETTRE

Pietje

Papa

Pietje

Papa

Van waar komen de kalfjes ?

Uit de oude koeien.

Van waar komen de oude

koeien ?

Uit de gracht.

"■:nm
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/ " RIJKE MENSEN ZIJN MAAR ARME MENSEN

DIE GELD HEBBEN"(M. Gijsen)

Men moet tegenwoordig vlugge benen
hebben om alles "bij" te blijven: am
per een paar jaar geleden begon men
volop uit te jubelen dat wij in een
\'\/elV33rtstaat leven. Op dit ogenblik
verkondigt men van alle daken dat voor
het geluk van de mens niet zozeer de
welvaart als wel zijn welzijn telt,
Hoe is men zc vlug tot deze vaststel
ling gekomen ? Wel in de zogenaamde
welvaartstaten ziet men zich in een

razend tempo een menselijke onttakeling
afspelen. Zo kent men tegenwoordig
een grote stijging van de misdadigheid,
Niomand leeft nog gerust. Ook het
aantal echtscheidingen kent een snelle
groei,

We zien dus dat we de term: " de

welvaartstaat is een V'\;elzijnstaat "
niet mogen gebruiken en dat er in onze
welvaartstaat nog zowel armen als
rijken zijn. Deze armen en rijken
kunnen we nog in twee groepen verdelen.
Enerzijds hebben we armen en rijken op
financieel gebied ( d.w.z, men heeft
mensen die veel geld hebben en mensen
die weinig hebben ). Anderzijds heb
ben we ook armen en rijken op geeste
lijk gebied ( hiermee bedoel ik dan
mensen die niet gelukkig zijn en men
sen die wel gelukkig zijn ). Zo ont
staat dan ook de term " een arme rijke "
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Hiernee bedoelt men dan een ongelukkige
man die veel geld bezit. Zoals je
dus ziet is het geluk niet afhankelijk
van het geld. Integendeel, mensen
die arm, zijn en die hard moeten .'er
ken om toch maar iets bijeen te krijgen,
zijn meestal meer gelukkig dan mensen
die alles zo maar voorgeschoteld krij
gen. Tenslotte zijn we toch allemaal
mensen. Dat de ene nu rijker is dan
de andere, omdat hij bv, langer ge
studeerd heeft, omdat hij een hogere
machbcpositie bekleedt, is misschien
ook wel normaal. Maar uiteindelijk
mogen we ons dan toch niet laten af

leiden door de uitspraak van Schapen-
hauer; " Rijkdom is als zeewater: hoe
meer men ervan drinkt, hoe dorstiger
men wordt. "

Livins.

HET HUWELIJK

Ze kwamen uit da kerk ne de huwelijks-
plachtigI'.Rid, Het splin Lar.-.ieuwe
bruidje fluislerde haar man toe :
- En nu, mijn scfiat, is het voor het

leven.

De bruidsgcm antwoordde:
- Och, kom, ja meet. toch alles niet

zo zwart inzien.
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ELEKI'^CMOBIEL EN BRANDSTOFCEL,
FUTURISTISCHE IDEEEN OF NABIJE
WERKELIJKHEID ?

Ik hoef jullie nau A/eli j ks te ver
tellen dat in de dichtbevolkte centra
van cn^e hoog geandustrialiseerde lan
den de luchtverontreiniging door uit-
laatgassen van auto's reeds zeer ern
stige vormen aangenomen heeft. Dage-
1 i j < £ worden '.v i j via onze k o m m u n i k a t i e—
media aan dit probleem van pollutia
herinnerd. En dat deze sensibilisatie
reeds een zekere vorm van sukses heeft,
is duidelijk merkbaar.

Wij kijken op dit ogenblik met
heel andere ogen en .een andere inge
steldheid naar een flink dampende fa
brieksschouw. In het begin van onze
eeuw vond men zoiets nog een symbool
van toekomstige welvaart en welstands-
x/srhogi.ng; waar wij heden moer en moer
bewust worden dat het onverantwoord is
om, zo maar straffeloos giftige af val
st offen de lucht in ta sturen of in
waterlopen te lozen.

Ook ons autotje speelt een belang
rijke rol in het vervuilen van ons
leefmilieu door zijn uitlaat van gif
tige bestonddelen, zoals koolstofmon-
oxide en loodverbindingen. Zo is
men reeds enkele decennia aan het
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soekan naar chemische ?5trn cm bronnen
die het mogelijk zouden maken om
onze wagen elektrisch aan te drijven;
d.w.z. dat wc tct het beeld komen
Van de eJfjktrcmcbd.el.

Bij de aldus bestudeerde cheTische
reakties krijgen we een totale omzet
ting van chemische energie in elek
trische energie, zonder dat er scha
delijke afvalstoffen geproduceerd
worden. Dit is dus een uitstekend
uitgangsidee, maar hoe kan dat nu
praktisch verwezenlijkt worden ?

Wij kennen allemaal onze lood—
ba-tterij die in staat is om stroom
te leveren. Maar hoe dikwijls zijn
wij al gekonfronteerd geworden met
problemen ( vooral in de winter )
bij het starten van onze wagen. De
batterij die - zoals men het in de
volksmond noemt - dan "plat" is,moet
opnieuw geladen worden. Dit betekent
dat er elektrische energie aan de lood-
accu moet toegevoerd 'worden. Maar,
vanwaar komt die elektrische energie ?
Uit verbrandingsprocessen van "pitch"
en zo natuurlijk ! D.w.z. dat we
weer zwavelpakketjes de lucht in sturen.

Een ander probleem om een auto
elektrisch aan te drijven door gebruik
te maken van loodaccu's, is het enorme
gewicht dat wij in onze wagen aan batte
rijen moeten meesleuren. Om een voor
beeld te geven: een Renault R5 - die
als prototype reeds bestaat - heeft



zomaar dc tviee achterste zitplaatsen
samen met de bagageruimte moeten op
offeren ':<r: de nodige loodaccu's te
stokeren. En met deze batterijen
kan dat ■ gentje slechts een 60-tal
kilometer- rijden, alvorens opnieuw
bij te 1 tien,

Nee, volgens mij zit er geen
direkte l.oskomstmuziek in de loodaccu
als chemische energiebron voor het aan
drijven van auto's.

Als ilternatief is van vele zijden
herhaaldelijk op de brandstofcel gewe
zen. Enkele jaren terug besloot men
ten behoeve van de toekomstige ruimte
vaart, ko'.;ten noch moeite te sparen
om een bruikbare H2/02 - brandstofcel
te ontvijik kelen die nu ook voor dit
doel met .sukses wordt toegepast.

Laten wij nu eerst eens in grote
lijnen uitleggen wat zo een brandstof
cel is en ivelke mogelijkheden zij kan
bieden als elektrochemische energiebron.
We nemen twee platina platen (elektrodes),
steken die in een elektroliet ̂  en voe
ren aan de ene elektrode v\;nterstof (H2)
toe, ( d.i. de brandstof ) en aan dc
andere elek-l-.rode voarsn ^^.3 ruursbof (G2)
toe, Jit platina~metaa1 heeft de ei
genschap ie waterstof xe laten uit
elkaar val'uen in wat ers tof ionen en elek-
ti'onen, l iet zijn deze elektronen i-Le
langs een uitwendige kring naar de
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zuuTstcfBlek'Ljicde Iepen Dn riadic doei
de zjurstof rjpgenO'Tien to uorden,

i'j u e b R n V.' e del Het loper v .1 n
5.1 Eiktroner-, de zogerearrje -lektri = c>^c
stro O'. ZE;, D c Q t ws allcion lez:- v./atec —
stof m ZDurs tco.' oosber. -' -envoer en on
e.l.el-- l-ici teit tn leveren» Ver.'er is
h ̂  t O ij 31 c e M c O e r j e: s c: h e: 1; >3 i e r e a !•; t .1 e
bijna c-nnfliankel i k .is mn de druk
van de Er-ngevoexds zul x.? baf, Dit
heeft. vc.or nsvolij dat v-.'ij, .1 r aleats
van ^ tj -r 51.0 i' 3 o e c r 2 a x 3 a o t; e vee X' e ri,
genoon lurht kunnen gebruiker,. Want
zn "lucht" zii; r.iel; zllesn st.Ikst.Df,
.naar ock zuux's uof, Koe zouden ivij
anders in .In:ven kunnen bli.jven ?

wij zien dus .'at za een branc-
s tci", cel f IJnk t;i Q.netil" 1 rnet t .vee c.latin3
platen, d.aartussen se- elektx-liet,
.1 o; 15.3 é a n z r j i.i e 3 z: ri v ix e r van ...at ; r s t o f
en lengs de ande.re zijdcS ."ewoon lucht.
Bij heel itit rjlektrocheminch n.voce3
■uord ! als Einig .af 7a Iproduk t water ge
vormd. We zien onmiddellijk dat dit
HE oplGEsing is cm luchtbezoedeiing
en lav;asi ( elRkt.rüm3n hoor je iTn3.ra
in .IfcirJinren niet lopen ; dDc;;- auto's
keger te gaan.

Waarop i-jachten wij- orn deze enex —
giebron komirercieel te maken en \>/aarDm
heeft -ar ze op dit ogenbl.-ik nog -i' . .ar
a.lleen nabr.jikir, in d:; "ri cor-irox/er"
(meanwECar tja) tijdens de Appollo
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"iLiclitar ? Welnu, da .roeilij kneden
ciLe rren i.eeft bij de toepaseir.g op

t.cn. ii van bï a.'ids hci'cellen boop
i'< jullie .-e: velgi-rde maal 1,- ve.vKt;!
Icn.

H LI IJ u V <- n d e n'; o x c e

(x) een elektroliet is meestel esn
vloeistof die ionen ( geladen
deeltjes / bevat in een watexige
e p 10 s 13 i n g „

C, C, flJJ HAD ZÜRDCr

De Fel lo.j cl zo b-edrukt uLc dat i:ijn
vriend l cuie vroeg :
-  Ie er icfca aan de hand, Pol ?
- ̂ a, ik maak me zorgen cm mijn vrouw,
~  l/j. iL heef i ze dan ?

- De ai-bo voer de hsle dag !
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VOOR FILATELI5TEU !

Li i 19 j. t £ •/ H ."i ;3 c n b 1 j 2 c n d £ i s p o £ t £ 9 e T.
j  r i I 9 7 7 ̂

ür. 2. jurij. 19 1'2, teï L:e.levr:f3nhE.7.3
vr-ir di3 50e van dc carich-
ti.r: v.in da I n-".a r na t > c n .= 1 e 5paQT.-s,j_
••jnis, v.erd aar bijzanrisre:
- it aecjeven,

C 3 i'i k zij Ij 5 I n t e r n 11 a n a 1 p.
dpaor\.'ecjun i e, die rne-G de atatn van
de Volkenhnnd in 3i--tDhr.r 1922 werd

aj iijericht, Ven de blij ven da sanen-
'■.■e.tk.ln5 tussen e>< ploitez endu netten
sin'.is een halve eeuv-; aanzienlij!' ver
stevigd i.jorden.

De; ^nin haei"t har.r zetel te
Parijs. Thcns verenig b zij de^ netten
•var v'Jest-Eurnpn - r va" ■varsc.heiJene
landen v j- hst Ccaten , Oa!-; de srocr-
'.Ve gen v an >in n en en andere c ve z eas e
1 a n ' B n z i j n e r b i j nengesl

1
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HET GROOT JAARGETIJDEODOEK

-samengesteld door

Anton Van Wilderode.
— uitgeverij orion

Het Groot Jaargetijdenboek is een
verzameling van driehonderd zesenzestig
natuurgedichten - Gén voor elke dag
van het jaar. De bloemlezing is nieuw
in die mate dat de samensteller ge
dichten Koos - uit een veelheid natuur
lijk - die door hun titel, door een
duidelijke verwijzing of anderszins, re-
feren naar de concrete maanden en ook
door de volgorde van de gedichten mees
tal een bepaalde "samenhang" kon op
bouwen die de lezer geleidelijk in
de geheel eigen sfeer van elke maand
kan betreki<en. Nu eens gebeurde dit
door het groeperen van enkele verzen
rond een elfde onderivere, een andere
keer door het bewust ombuigen van de
chronologie of door het naast elkaar
plaatsen van volkomen "andersoortige"
poëzie.

Het L'Oek bevat moeilijke en makke
lijke gedichten, descriptieve en sugge
rerende, serieuze en speelse, innige
en decla-.atorische, verhalende en be
schouwende, romantische en nuchtere.
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celebrale en (zej.fs) naïve ... sen
getijdenboek dus, een breviarium,
een paar minuten geestelijke condi-
tiegymnastiek, een dagelijkse korte
meditatie als antidotum tegen de
oppervlakkigheid, de hs- st, de luid
ruchtigheid en de eenzaamheid in en
buiten ons .

Een '1i Vr e de che v e t' , een bed-
boekje dus - a11 i i d onder handbereik

JONGEREMKDOR 'DE VEDEL'

5IMT-JDZEF-REL5T.

Tijdens de verlofperiode ( juli en
augustus ) zullen er geen jonoeren-
eucharistievieringen plaatsgrijpen,
De eerstkomende jeugdmis gaat door
tijdens de week vei de jeugd (
25 augustus - 3 september ),
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En hiar LE::te t:.f3n=?rs en xwen.B dn Lekst

van de nu-~er t'én van de bop i;ien 'er
vlaemse sl-^gera, ge zandjan doar Pol
Zevera:

Want ik 1 1'.l an J o jvj
er: ik 'jlijf je trcuw
er. eBn5 . r. n d b jij mijn vr□ uw
Su SU Su 5'jzanne
S u 5 ü 5 Li S ü a n n a

Wij ontmcc. ' ban elkaar aan dt; raiid van
het bos

Jij rjezeinan op het warne noc,
en op je r'<en een .'nde b Los.

Su Sl Su Sl zann e
Su Su Su Suzcirme

De wind blies door je haren
bij he-it eten van je zelfoekonkte aren
terwijl ik verzorgde niijne blarcino

Su Su Su Suzanne
Su Su Su Sizanne

Tv- snel ging voorhij de tijd
VOO 3.' j O .■ w, O ' i I 1 e k k B1 H meid,
Maar kom, ik heb geen spijt,

Su St- Su Suzanne
Su Su Su Suzanne

(  Deze bekat mag niet verir.enigvulci ■'.gd
worden zonder iJe toestemming van de
auteur. Plagiaat zal streng be
boet word M), )
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liiDIVIDU EN SAMENLEV If.ib

In de sociclcgie wordt, er veel be
lang gehecht aan de 'posirietoekenning',
d.w.z. dat ieder individu in het sociale
nilieu een voorafgaandelijke leefstruc-
tuur uitgetekend krijgt die hetn zegt
hoe te leven en wat te 1 a l.en . iMet
andere '.'Oorden, wat wij hier op de.:e
aaroe uitspoken is en was reeds voor
het grootste gedeelte bepaald. Ieder
individu heeft zich in een bepaalde
samenleving te houden aan bepaalds
regels, gewoonten en zeden van zijn om
geving en vjis daar zich aan ontrekt
wordt onmiddellijk door de soci.ole
controle ( gaande van fysiek geweld
over economische sancties tot spot of
roddel ) gesanctioneerd.

On.zedelijk li eid in een bepaald so
ciaal milieu — vb. oen Ier~ar in een
katholiek: school die uit de echt
treedt - ï:ordt gesanctioneerd door het
verlies van zijn betrekkinc. Wie zijn
excentriciteit niet onder stoelen nf
banken Ion steken in een milieu dat
meer prijs stelt op wat doorgaans
goede manieren geroemd wordt, loopt de
kans de volgende maal niet meer uit
genodigd te worden. Bij het kiezen
van een beroep onderwerpt hst individu
zich aan een reeks van veeleisende

controlemechanismen. De lopende band
arbeider die harder werkt dan zijn
collega's aanvaardbaar achten zal na
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een tijd de niet zo plezierige ont
dekking doen dat alle defecte machine

onderdelen op 'n mysterieuze wijze
op zijn werkbank terechtkomen.

Belangrijk daarbij te weten is
dat iedere sociale situatie *-ja£=irin
wij ons bevinden niet slechts door

onze tijdgenoten gedefinieerd is,
doch ook gepredefinieerd is door onze
voorouders. Het verleden speelt een
enorm belangrijke rol in hetgeen nu
j' n de cultuur van de mensen tot u 5.ting
Icomt, in ■wat als waarden, zeden, ge-
Vv'oonten en nornisn eanzien wordt. De
doden uit net verleden hehb-n het
dreaihcek geschi even '.uaarin vrijwel-
e1k R stap in onze levensloop nauw
keurig voorkomt. De idee dat een
man zijn sexuele impulsen slachts
mag richten op I vrouv.' werd eeuwen
geleden uitgeb r osiJ door rr. is t.roncjtiga
theologen. Een verliefd koppel dat
trouwplannen maakt volgt stande peda
het ritueel dat r e e d eeuwen zijn
doeltxeffendheid tot instandhouding
van de populatie bewezen heeft. Hun
nrijags jonpt volgens een fijn uit-
gestijjcB-ld plan; van afspraakjes ■ n
de Kerk' en Tonzent naar kennismaking
met de fa-iilie en een eerste, onderzoek
naar het terrein 'waaiap dt: cemeenschap-
pelijke wening opjetrokken zal worden,
Geeii vsn beide verliefden haeft dit ^
spel O■ lwcxpen. En het zcu misstaan
indien ze andere rormen zouden aannemen
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dsn dia, die door saciale j;-Tcavinc,
da 4er•<, de Parochieqe~eensch a a en
het VErenigirijale'.yen a. ngekleefd
worden. i le-; paartje dat aanstalten
zou taken tot het taken -./dn nr niet
O rr. . i e g e n d e c o ï 11 .■ s b e -j 3 g i r q e n bij !t e t
^/erlaten van de zon dans e red ie ris t, ra.1
or.TiiddelIi j k ca sociale contrcle in
we-vking vcele-. -treden' verachting
door de geenerv eerde gencerjzarre bur
ger g e n e e r t e , 0 r" -fc z e g gn g tot o e g .3 n Q
V an f u i j es enz . . .

In die z i -i is h u ■; e 1 i j k een 'in
stitutie' , Gsn regulaerend lichaam
aarin de men e 1 i j ke handelingen in

bepaalde banen v-jcrden geleid op een
manier dr.e veel overeenkomst vertoont
met de wijze waarop het instinct het
gedrag va • dieren regelt. Zoals da
kat een ingsbojvd mechanisme bezir
dat. ormiddelli j k bij het zien van een
muis b .1 j h r a r iels oproept als 'opeten' ,
'opeten' ! , zo is er cok b.1 j c e j ang e~
man die in de don < 11 re park"weg een
m a n e s c h .1 j n 3 c e n e li i t J. n V t met een p ca s
O trroet meisje, een inwendi.e stem
die hem het bavel cee~t ( niet heb
bevel waar de lezer nu dirakt aan
der:kt— v\ent da't he-aft rnze jongeman
g e iTi e e n met a r 1 e katers ) van * t .r o u w e n ' !

'trouwen' ! Deza imperatie" is hem in
geprent door de s am er" 1 e vi n g , zijn
oudere, de godsdienst, de msssamedie
en ds rekleme. Er wordt bsm na-^ielijk
sen ka; t-klare nplo3;sing voorgehouden;
andere n o g el i j i; h e den zoals polyandrie



3 5

of polygv.:.e worden bevus-^- uitneelodon

ten g IJ ri E ' r- v' c'i n die ene o p 3. o e s i n g die
de .nnnsrl: in.n voor h.e~^ Ceo;: .-idr.f iniesrd
hc;t:ft. r.M beiangri]!-. nEi:e;f;t in h.e:t
benrifj ii• ■ .i ti tu :ie is de k.13 ni'b 1 i i ke--
lijke on.:r- '.kocmbnerdeid 73n zijn in-
pei-itievD-i. Onze jrngenan denkt enn-
VQLidig e'- niet ean de andere mogelijk
heden: tij acht ze ge'^Don ondenkbaar.
De kat die zou 'Aeigeren op mcizenjacht
te gaan mij een biologisch rnisbaksel
zijoj mi' nchier her resultaat van een
kwaadaarrii 7e rrutatie en in iedei- geval
ontrouw aan het essertiële van het

kattenbeataan. Onze jongarr.Gn echter
gelooft in de institutioneel voorge-
schre'ven londelwijze als de enig juiste
oplossing waarvoor hij gemaakt is,

bit net vcorgaande kan men aflei
den det de samenleving gezien kan wor-
dtsn els ■'n grote gevangenis: volledig
gedeterm i noerd zijn door 'vat in ieder?.
ScSmenleving els oncms tootbaa r '"O-dt
voorge'-Guden. Alzo omsluit de samen
leving ieder individu. De samenleving
oefent dw mg uit op ieder van ons vjan-
neer wij in een positie gusitunerd zijn
.0, en entkomer aa" posirietoekenningen
is onmogelijk,

H.B.

Voer een k e n n i s n a k i. n g met een i p t = r e 3 -
santé e e n s o !t a p raden wij a a n :
BEDGER P., Sociologisch denken, UPR,
1969, 195 pagina's. { 150 F, )
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