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REDAXTIOMEELTJE.

Oef,we zijn d* er weer met een nlèuTCkmaar weinig gevulde

lonsentkrant die het slachtoffer géitórden is van vele uren

blok«veinlg artikels en medewerking op de redakaievergadering.

Ook de MUNDIAI* heeft'zijn best gedaain óm zoveel mogelijk volk

thuis té houden en éndere die heerlijk liggen te bruinen.

Ook wij snakken eén beetje naar vakantie,maar die offeren

we veel liever op aan onze JEUGDVEERTZENOAAGSE X982.En dat

is voor ons ook luilekkerland/'

De kornuiten van Tonzent stelden veer een programma samen vaar

de kwaliteit vanaf druipt.Op ZATERDAG 21 AUGUSTUS en ZONDAG 22

augustus hebben we ons tweede ROCRT-en FOLKFESTtVAL .Het wordt

vast en zeker een evenement dat populaire en minder populaire

muziekvormen in een festivslprogramma brengt vaar kwaliteit,sfeer

en groepen met een fameuze live-reputatie de sleutelwoorden zijn.

Er staan verrassende en bevestigende groepen op de affiche.

Voor de tweede uitgave zijn dat op ZATERDAG 21 AUGUSTUS:

RIGEC MEASURE/THE QROCODILES/ JUS D'ORANGE/

AROMA D*IAMORE/ 2 BEtGEN/EN

BIG BILL.

En alsof dat allemaal nog niet voldoende is presenteren we

op Z(MroAG 22 AUGUSTUS nog:

AKELEI/ DAVE DUNCAN/ DEROLL ADAMS/
.V.

WALTER DB BÜCK/+nog 5 andere voor het free-podium.
EN GROEP

Zoals je ziet,goei groepen op de affiche zetten is al sinds

jaar ea dag onze leuze*

Verder hebben we nog op VRIJDAG 27,ZATERDAG 28 en ZONDAG 29

augustus onze STRIPBEURS.Met een uitgebreide keuze van strip-

verhalen.Gedurende die drie dagen kan U ook striptekenaars aan

het werk zien,zowel boroeps als amateurs.Naar alle waarschijnt

lijkheid worden dat:JEAN-POL VANDENBROECK/EDGAR P.JACOBS/BOB

DE MOOR/en ARTHUR BERCHMANS .
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BESTMT ER DAN'geEN VtJ^SE ^rotkSKÜNST ? ' ■ /,,
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Ten aanzien van de Vi'aötnöe Volkskunst kan mfen, ve^rscbillende

houdingen aannemen* Hoeveel'muzikanten hebbëii hiet reedè'he;t mom
van "Vlaamse Folk" gebruikt'om ons proberen Wijs te. maken dat ^it
nu "onze Volksmuziek" is t Hoewel het dikwijls om zeer'goede muzi
kanten gaat - ik bedoel, voottreffelijke technici op hün instrument
hebben deze,'jammer genóég,-geen snars begrepen van onze eigen Volks
muziek. Sommigen gaan nóg verder en béwereii dat er zélfs'geen
Vlaamse Volksmuziek bestaat. ïs dat niet betreurenswaardig ? Zou

er dan wel een Vlaamse Sehildersschoöl bestaan ? Zijn de doeken van

Rubens dan soms Itallkaas'e meestéi^erken ? i :

Ik zoo het wel ev^ anders willen stellen..

Kunnen of willen de Vlamingen echt niet beseffen dat zij een,eigen
kültureel volkserfgoed bezitten 7 Wil,onze maatschappij dan echt
een-maatschappij van'papléren zakdóékjeS:en; slipjes^ een echte
"wegwerpmaatschappij" zijh ?' Hebbén de Vlamingen daii geèn greintje
zelfrespekt, een beetje geVbel voor hun eigen Volkskunst ? Of zijn ze
te naïef om in zichzelf te geloven ? .Kan de eigen Volkskunst haar
natuurlijke plaats niet meer innemen naast alle andere vormen van
ontspanning en/of kunst ? ' , ; , ^

Of mag ze dan niet meer aafl bod komen in haar natuurlijke omgeving ?
Isket dan echt onmogelijk dat volksdans; -zang en -muziek kunnen
bestaan en beleefd worden naasè Folk eh Rock, zonder dat men hiervoor
de maniak of de puritein moet uithangen ?

Tal van vorsers hebben 'zich onnoemelijk veel moeite getroost om
onze volkskunst te redden door haar voor ons ó.p té tekenen. Enkele

mensen hebben reéds geprobeêrd om zé wëer te doen" opleVen. Hun po

gingen Werden echter misbruikt; uitgebuit en gekommersjialiseerd.
De zogenaamde "revival" is tot nu toe mét een gróte sisser afgelopen.
Het is zodanig uit de hmd gelopen dat ik haast zou durven zeggen
dat de micmac in Vlaanderen nog,nooit zo groot Wasièls vandaag.
Men kan zich hieromtrent enkele vragen stellen. Ofwel begrijpen onze
mensen niet wat "kunst*'^ is. Ofwel wit óns volk van.zijn éigen kunst
niet meer weten. Zijn dat niet de essentiële knelpunten ?



De vele groepen en groepjes die in de zestiger en zeventiger jaren

uit de grond rezen,hebben eerder in slechte dan in goede zin bij

gedragen tot de huidige stand van. zakeru. De mentaliteit,van de laat

ste generaties («meervoud) heeft-'öntë*éigen Voikskunst erg miskend,

verknoeid en gemarteld, onder het mottó dat het toch maar om ont

spanning gaat 1 Ik zou hier eveiliwillén-inhaken op'een interview

dat Tonzent vroeger had met R; Boone en-waafin té lezen "Stóhd dat

"de mentaliteit moet veranderen", maaif hierover praten heeft geen

zin als men:zelf"vóóraf allés wat niet volkskunst té maken heeft, ̂

reservéert voor een zogenaamde elitegroep.

Er zijn in Vlaanderen, inzake volkskunst, verschillende tenden-

vzen.^ Een eerste is die waarin alles wat Angel-Saksisch, Iers óf

Amerikaans is absoluut voorrang moet krijgen of die onze eigen muziek

zodanig vervormt door er een Ierse, Engelse of zelfs een jazz-uitvoe-

ring aan te geven. .Het programma van vele Vlaamse Folkgroepen is

:daarvan dë beste getüiga.^ Zijn-deze müzil^nten dan zodanig ontwor

teld. ? -'t Is'tijd dat : Breugel terugkomt dan I Wie kent er nop het

prograiama-VSand in eigen land" , vi., zeg dan maar liever "Sand in

Engeland". . '

;Ik ;vraag me soms af waarom we onze ntoedertaal dan, ma.ar niet liever

regelrecht op dè vuilnisbak werpen en onder ons maar, gauwkes Engels

gaan praten.. Is die kuituur dan zoveel meer waard ? Arm, arm Vlaan

deren.. • Terwijl Vlaanderen zoveel van zijn tak maakt en anders

taligen de schuld geeft van diskriminatie en identiteitsverlies,

brengt het' zichzelf een grote dolksteek tbie. Is dat niet erger dan

door vreemden overheerst te zijn/worden ?

Een andere tendens is deze : als het maar Vlaams is, al is het

dan SLORDIG . Dit zijn de aanhangers van hét mot]to : niet goed,

maar hard. De amateurs, de liefhebbers van het ketel-oempa-boempa-

lawaai, niet goed, maar hard. De hokkesprinpers die er fier op zijn

geen linker van een rechtervoet te kunnen onderscheid.en. De kelers

van hoe valser, hoe liever. Dat noémèn ze pas echt, volks ...

als ze maar bezig zijn ... als *t maar plez,ant is. Als ze maar,

op het podium liefst, anderen hiermee de les kunnen spellen.

Sukkels toch. (VJie had er ook weer het warm water uitgevonden ?)



Ze beseffen niet e^ns daf. al dat gedoe op onaé Voikskunst een slechte

invloed heeft. In welk jaar gaan onze mensen et zich eindelijk eens

rekenschap van géven dat Voikskunstt- in de: eerste plaats 'een kunst is

"van. en voor. het volk";.en in de eerste plaats dp de kobp toe kunst

is ? Kunst, die ik het liefst van al met een hoofdletter zou willen

schrijven ! Ik wU hier-niet de perfektiönist uithangen -tenslotte

zingt iedere vogel zoals hij gebekt is-, maar toch zóu ik graag

willen streven naar een goede kwaliteit en hiér kónsekwent aan wer

ken.

"De Rommelpot" wil gtaag meer jonge (en ook oudere) mensen betrek

ken bij deze eigen geaarde Volkskunst..Maar we.apggön; er op voorhand

bij : hét zal eèh harde dobber zijn ! We. kregen-er gï'aag mensen bij

die er niet voor terugschrikken om hard aan zichzelf te willen • v

schaven.

Wie zich interesseert voor volksdans, -muziek, -zang of kant~

klossen, nïeme kontakt op met : De Ronmelpot

.Godelieve BOONE. - ■ '
Kwerpseweg, 58

,  3092 NEDEROKKERZEEL. ; ''

Tel, 0£6/ 65.54.83. , , ,

• r.i V: ■
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. •-'5



OLEE, OLEE, 'T IS BIJNA JI4D. - - ; ■ v V:.-c:
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Het volledige prograimna van de komende Jeugdveertiendaagse

wordt op de bladzijde hiernaast netjes gepresenteerd. Alleen het

Folkfestival kan nog enkele wijzigingen vertonen. Het augustus

nummer van de Tonzentkrant wordt uitsluitend aan de JI4D gewijd.

De afgelopen jaren bestreek het programma ruim 10 aktiviteiten:
dit jaar hebben we het aanbod beperkt tot 6, maar daar zitten dan
ook enkele kleppers van formaat tussen.

■  ' De JI4D verloopt over drie goedgevulde xjeekends.

Na het^sukses van vorig jaar gaan we ophieuw van start met een

dubbelfestival. Zaterdag-Rock-.met lief st jb degelijke groepen en

BIG BILL als uitschieter. Zondag Folk met een mini-free-podium

en enkele rasartiesten. Het tweede weekend loopt in Tonzent een

stripbeürs met -een gevarieerd. aanbod-,van oud.
Voor de inkleding doen we een•• beroep op ;enkele .striptekenaars.

De beurs valt tevens samen met de opening van onze stripbiblio-

teek, kortweg "stripbib".,Het laatste weekend bevat op zaterdag

de derde uitgave van onze Top 100 fuif en tot slot op zondag

een dia-special'óvér muziék en'een muzikale suksesfilm.

Het tweede weekend van september houden we vrij omdat we

anders in het vaarwater van Kampenhout-kermis zouden zitten.

In het verlengde van de JIAD hebben we echter nog een tweetal
aktiviteiten voorzien : een kantus en een politieke shox'7 met het

oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.
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Onze soldaten n dienst:

t,JAN SCHEERS,zwaaide eind juni af.Hij heeft 19 maanden achter

de rug als Para—coinmando.Alhoewel het soms zeer zwaar was,zou
Jan zijn opgedane ervaringen niet willen missen.

-LUC DE BRÜYN begint aan zijn laatste maand in het garnizoen ,
van Oud-Heverlee. «

-MICHEL DE CONINCK heeft nog drie maanden voor de boeg op de -
basis van Grace-Hollange.

-Ook nog 3 maanden dienst voor ERIK VERSTRAETEN,die als bureel-

bediende zijn dagen te Brussel door brengt.
-Cnïe Sergeant DAVID HOÜTPÜT gaat het nog 4 maanden proberen vol
te houden ia Peutie.

-PASCAL VANDERMEIREN,verblijft in Soest.Zoals uit zijn pas ont
vangen brief op te maken,blijkt dat zijn dagen goed gevdld zijn.
Tot nu toe heeft hij vooral oefeningen en een kamp moetGii afwerken
zodat hij zelfs het Wereldkampioenschap Voetbal heeft moeten missen-
Nu komen er nog 2 kalmere maanden met vaste dienst,naar voor de
maand september(zijn super-maand) wordt hij weer stormfuselier.

Hopelijk gaan de oefeningen niet door in een zanderige omgevii g,
want van al dat crossen en kruipen in het stof,krijgt men dorst

een enorme dorst zelfs.nietwaar Pascal?

Diezelfde dag viel er ook een brief uit LÜdenscheid ii .onze
bus,af zender ERWIN JACOBS.Erwh kan emd juni zijn matras keren.
Erwi fheeft wat meer tijd en kan de W.K. volgen op T.V.Van het
goede weder verder tijdens zijn vrije dagen profiteerd hij om
de mooie natuur om en rond Lüdenscheid te bewonderen.Volhouden
zo Erwin.Als men zijn vrije tijd kan opvullen met aktieve en aan
gename bezigheden,vliegt de tijd ginder zoveel sneller voorbij. '
-RENE VAN DOREN moet het nog volhouden tot het einde van het jaar *
in de kazerne te Peutie. •

-dirk KEYAERTS is gelegerd in Mariënburg bij Keulen en ook hij
kan eind juni zijn matras keren.

-PATRICK POEDTS is nu al een maand in zijn defa itief garnizoen
(Peutie) om daar tot eind februari bureelbediende te spelen.



-STEFAN DE GREEF heeft zijn maand opleidn g achter de rug ii

Koksijde.De volgende negen maénden' zal hij zijn dienst te Evere

volbrengen.

Tot besluit wil ik even herinneren dat iedereen die vragen en

problemen heeft in verband met legerdienst steeds welkom is op ons

secretariaat:HAACHrSESfEENWEG 400,3090 KAMPEfïHOUT.

TEL. 016/65.70.88.

Hiigo JANSSENS.
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BIJ DEN TROEP.

Binnen een paar maanden is het voor de meesten onder ons bok
zover,Dan gaan we bij-<3en troep.

Hieronder vindt U enkele leeftegels die misschien nuttig kunnen
zijn tijdens.het vervullen van onze: vaderlandse plichten.

Bovenal beöiin den troep met tegenzin,

en trek Uw plan van in 't begin.

.  ; Gedraag U goed en wees niet te zot,

anders vliegt ge in *t cachot.

Eerst, het verlof en neem er veel,

doe bij het karottentrekken goed Uw deel.

Dood de vijand steeds op tijd,

!| en zorg dat ge er zelf niet eerst aan zijt.

Onthoud de dagen van het plezier,

w • en d.rink op tijd een bakske bier

Vlucht karweien en rapport,

slaap lang en doe U niet te kort. ■

Heilig steeds Uw vrije uren,

want de M.P, ziet naar Uw kuren.
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Begeer nooit andermans lief,

thuis yindt ge wel Uw gerief.

Uw oversten zult ge groeten, .•,= .

doch achter uw rug zegt ge:"Kust mijn voeten."

-Kerel,wat .heb je daar'n dikke buil op je kop

hoe kom je daaraan?

-Dat is de schuld van mijn vrouw. , e

-Heeft zé'je afgetroefd? - J
-Neen,maar ik kom doodmoe van de fabriek en werp me ^

languit op de sofa om eens uit te blazen...

-...Ze had alle meubels verplaatst. •

-De.'-onderneming heeft een mijlpaal in haar bestaan

bereikt en êén der direkteurs vraagt de voorzitter

van de beheerraad;

-Wanneer we volgende week het 200-jarig bestaan van de

firma herdenken,wie geven we dan een beduidende loons

verhoging.

-Iedereen,zegt de voorzitter,Iedereen die er vanaf het

begin bij was...

-Rechter;"fii waarom heb jij ingebroken in geparkeerde

wagens?"

-Dader: "Omdat het niet mogelijk is terwijl ze rijden..."

Twee vriendinnen ontmoeten elkaar en de eerste vertelt

dat ze verloofd is^En ze sèhept danig op o^vef haar

verloofsel:

-Hij drinkt niet,hij rookt niet,gaat niet naar de voetbal: '
*  4

haat bromfietsen,fluit niet achter andere meisjes en behandelt •
mij als een dame. *

De andere vraagt dan schamper:

-En breit hij soms zijn eigen pullovers?


