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~ ~aktie : hell o· hi er danYN u117 op z•n zomers ZOl.l je kunnen zeggen 

want. voor 't moment is het hier a an de kust mooi weer , vele mens 
en en een ooo zooo mooie zee , iedereen ligt te bakken in de zon 1 
en ik zit hie:t in m'n klein kotje weer es t e typen , ge.en :facantie 
voor mij!de zomervacant ie zijn voor vele hier aan de kwst de dru 
kste maanden, ik zal hier weldra overstelpt worden met informatie' 
van punkx die hier op ' vakantie ' zijn l 
voor de mensen die me vertelden dat ze z o graag iets meer wilden 
weten over de sex pistols . . . . wel nu staat eet er ei ndeliijk in , ma 't 

J ar ik he b he t wel moe.ten doen in ~ delen , dus deel ~ zul je dan zi 
~ en in d

0
''8 1 

i nformatûe ,.~cenereports , platenbesprekin~en, advertenti~s over v:er 
koop van • z1nes ,tapes , lp ' s of ' k weet niet wat_; alles is nog ste.e 
ds welkom , wil j e dat we aan een bepaald onderwerp es extra aanda 
cht aan bestede!'),, verwittig ons dan ! iemand die wilde dat we een 
intervieuwi,wJlden maken met .uischarge • .. . wel nog elllen geduld a . u 
b . want i k\m.og maar juist hun adres ontvangen ! 
zelf heb ik nu; ook nog een advertentie : ik verkoop de lp) van de 
engelse punkster groep 'lconoclasts • voor fflbf .~ervoer en port mn 

.J begrepen , vol gens hen worden nun plat en niet verkocht in bel gi ë , m 
~ aar ik heb er enkele gekocht om ze toch in belgië t e krijgenJ! ! ! 

ons ' zine kost ~:,fr. per post is dat dan~ postzegels van l ~fr. + 
eentje van 4fr-. een abonement van .j.nrs . kan ook door .LOOfr. ,i2pos 
tzegels van .1..2fr . op t ,e sturen! en voor nederland is een abonemen 
t 7gulden schri j f naar : - - ·- - - - ·-,-· 1 

• kim .üeschacht . ' I zeedijk ~o 1 ·' 
. 84'i9 _Q~ ~ne1 _ belgie . 

verder aab dit 'zine werkt .en mee : corine , rat "nre:r:9", Jan , en de groepen 
voor hl.ln intervieuw! -p; . 

K]M 
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schrijf je teksten of ken je iemand die 
teksten schrijft stuur ze dan op ze zijr 
nog altijd welkom ! !!!! ! ! ! ! 

d~ waanzinige oorl og 

het klinkt niet gek waa rover ik zing , er word veel over gepraat , ik hoop 
toch maa:t Iding,word de oorlog maar gehaat , dit noem ik echt geen oorlog 
meer maar wel zelfverminking zonder meeL· , elk lalld bezit zijn gro-te janri 
en en die moe t en van de kaart , of waarom ze niet vebannen' die lachen toe· 
h in hun baar d , ze doen ni e t anders dan verteren, we zullen hen es leren 
die generalen kennen niks anders dat zie je op hl.ln borst , hun lijf zit 
vol met kankers , verjaag ze van de aardkorst zoal s we luizen verdelgen ! 
zo kunnen we elkaar behelpen , geef elkaar het goede voorbeeld strijd om 
elkanders gezondheid , word elkanders evenbeel d , maak toch ê~n koningrijk ! 
help elkander in natuurrampen dan mekaar te bekampen , 
dU:s soldaten gaat naar huis , keer allen t erug naar vrouw en kind , die zi j 
n zo benauwd , want 't i s i mmers hier niet pluis op onze aardbol , want all 
es slaat reeds op hol ,stort uw tranen nu ma~r uit , laa t zien vooruit , wor 
d geen vijand onder elkander en slaat de handen in elkaar!!!! 

Jacky lJ· 



BASQUE 
C~untry 

geweld 
wet.ten 
leven! 

kim 

K •. -basque country is een groep aie nog meectraaid met. de ' 't7 punk, ze w9n 
en in een stad waar repres .üe en werkloo·sheid vJboral op cte jongereri~'ti1ikr 
om is het normaal dat er zoveel ·jongeren in de streek denken als~pu.nk ' 

K •. -repressie , werkloosheid, terrorisme en noem maar op ho.e zit het dan met 
het kraken in spanje gebP.urd dat er ookY 
B .IJ. -de poli tie is enorm streng op kraken,, je word er onlnictdelijlt ge arrest 
eer~ en zelfs( soms )gemarteld.er zijn wel verenigingen in Barcelona(oa d 
e IJN'.t)die zeer actie1· zijn in't kraken ,maar normaal gezien is het verbo 
den,in feite weten we nier bijna niks niet meer wax niet verboden ishaha 
!~~-wat doen jullie in de vrije tijd'f 
B~v.- we zijn allen werkloos dit komt omdat ze enkel ervaren jongeren 
zoeken om een job,maar hoe kunnen ze ons aanva,rden als we nog nooit de 
kans hebben gekregen om te werken we worcten als reoelse jongeren niet 
meegerekent,ma ,r daar geven we eigelijk niet om want we willen helemaa 
l niet werken in een fabriek 01 op kantoor,het enige werk 'äat sommige 
Jongeren hebben is het verkopen van allernanase drugs! 
.. ~ hoe is ûe poli tie in spanje'2 
B.u~ hier hebu"n we 4 soorten politi~,municipal,-uat ¼ij 
1_1 fl.i.kken uie r onalopen zonder c l LI gewE<ren , ze kijken 
iedereen na en betrouwen niemand ,het zijn een stelletje 
zwijnen die fliks in zarauz!de basquepolitie regelt enk 
el het verkeer en krijgen ook oproepingen voor betoging "l. . 
en,cte germanaery o!' nazi -onalpoliti e zij lopen rond met J fuera ,ankls . , ... ,,~,1'>111 een he leboel verschillende wapens en ;oe zijn helemaal n 



n i et bang om ~e op mensen te gebruiken , ze nouden ook de punks tegen en 
ontnem1;:n ze van hun bade;es en ketingen,lafaards zijn het!! 
K. - welke zijn jullie politi eke i ctee .- n'? 
H, C, - dia hebben we niet we zijn gewoon tegen alles , ik bedoel a l les die 
slecht is voor cte mebsheid ! ! 
h. , - ztgnde punks bij jullie ak t ief~ 
b , C- ja hier verenigen ze ze allen in groepen , en ze vormen vele bands oa 
h , I . P , ultimo r esort , eskorhuto , ox pow , toreros enz. de me es ten zijn aktief 
in j ongereneentrums en ae meeste orgahisaties richte n 1ve zelf in 

11. , - weîke zijn jullie lievelingsbands: 
B. U- rip , ultimo resort , odio en destruye 
A ,- hebben jul l i e al vel e op 
tredvns achter de rug't. 
B, C- ik moet wel zeggen dat 
we vroeger meer aktief waren 
aan nu , we trààannu veel mind 
er op sommige aenken zel fs 
dat we niet meer bestaan , tro 
uwens zo beroemd zijn we noo 
it geweest da~rom begrijp ik 

·niet hoe iemand zoals jullie 
die in belgi t! wonen aan ons 
adres gerakten·i ( red, omdat w 
e ook punks uit spanje kenne 
n ) ik denk dat we zowat ~O o 
ptredens hebben geaaan ! 
A , - hebben jullie al iets ui 
tgebrachtr 
H. C- we staan o , verschillen 
de verzamemtapes en lp's! 
K.-vanwaa r haalaen jullie ae 
naA.m basque country·t • 
B, U- omdat we nu eenmaa l een een band zijn die in het baskenland wonen ! h., welke stijl spelen julliei 
B, C-alle stijlen die met punk te maken nebben maar vooral oude punJpnuziek 
spreken ons het meeste aan ! 
=?..!.G - ,c , - wanneer werden jull i e opgericht'? 
B. C- begin ' ,:.4 zijn we c:emeP. begonnen , ondertussen is de groep verschillen 
de keren gespli·tst maar telkens zijn we terug heFbegonnen 
K. - nu de la ·.t ste vraag , wat weten jullie over belgie·r 
B. U-dat ze {de oelgen)vooral nun vakantie doorbrengen a ,in onze spa mse ku 
s t nmaar ja je zal het hebben op de oe lgi scne punkscene , van groepen ken ik 
enkel : zyklome A en H. t;. ll. we hebben wel van enkele anctere gehoord , maar we 
kennen er wel meer uit hollanct,van ae scene wei;en we niks , enkel aat er bi 
j jullie vele razines woraen uitgegeven en in sommige ' zines lezen we wel 
es iets over belgie , ma~r ik kan echt geen mening geven over ae punks bij 
jullie , ze zullen wel hetzelfae zijn zoals alle ancteren , antiTalles en ana 
rchistisch en fasc i stisch en antipacilistisch ! 
" · -????'( - ;:w, K.11'1 

.. · - ·-· - - ........... -~~<; - .. ,., , . • --- -
-- :C.ht-et-v\e.u~ tte.,.. fegfeel 

-een groep met als naa1I1 gepópè1d.i.e als gepeupel word ui tgesprok7n, wel 
ne rare naam van deze t ot nog toe yriJ oi:ibekende groep uitnederlana 
om ures i es t e zi j n uit Volctam , het 1.nterv1.euw was normaa.l i:;epland voo-r 
n v"b maar mits n1.elstctc zanger en tevens gitari s t)wat achter was met 
z ' n post komt het gepppelintervieuw nu , al bij a l bet er laat dan nooit 
l ets begin ••.... 



\)HOI:: EN \·:Jd ;f, .i,;E,1 \'iEllD lJE JJ/üD ON'l'S'rAJd l'! 

In d~ bezettinc: Erik - drums 
Niels - gi t ., zang 
Wil - bass bestaan we nou sinds september ' 84 . Daarvóór, 

vanaf september ' 83 speelden we i n een andere bezetting . Dáárvoor was Ge 
p9lpel een eenmansbandje bestaande uit mij , dus zelf alle instrumenten op
nemen . 

9.Î WA'f ll ls'JEKENT DE NAAM GEPyJPE1 EI GENLIJK? 
Gepsi\pel =gepeupel(~ = eu ), Zn . lagere volk, janhagel . We hebben er Gep!llpel 
van gemaakt omdat dat veel meer punk i s ! (grapje) Ei genlijk is het een rot
naam voor een band , ikzelf had ei geilllijk ook veel liever onszelf "Honderd 
Beroemde Schil derijen '' genoemd . Aan de andere kant was het deze maand wel 
een actuele naam (ge-P~PE-1 ), en we willen niet dat iedereen in de weer moe t 
om het "Gepsi\pel" van zijn punkjasje af t e krabben als ue van naam veranderen, 
dus blijft het maar zo . 

'.s) i/IE BtSJ?EELT WELKE IHS'fHUHENTEN? 

Zie 1 . 

l\~ \·/EJ,KE STIJ L !)l'ELEN J ULLIE? 
Sinds ' 83 spelen we voornarneliiik Sno tty Teenage Thrash. Wél snel (zeer snel 
zel fs) , maar met mel odie , dus met echibè zang en e en gitaar 1-;aarvan nog te 
horen valt dat het een gitaar is . We hebben ook '77-achtige nummers . 
( "Remember"), new- wave- a.chtige num1aers ( "Tied to ~: i me" ) en speedcor e - ac;tige 
nummers ( '' Ze Komen Ook Bij Jou••) . Ikzelf hou niet alleen van punk , maur vi nd 
thrash toch wel de leukste muzieksoort ; waa r wij 40 seconden over doen , doet 
Duran Duran 4 minuten over ! Volgens mij ligt er ook e en dieper e reden achter 
he t feit dat er zoveel snel le bands zi jn ; er i s weinig tijd meer over om er 
op deze planeet nog wat van te p r oberen te maken ... 

s) Vi AT VIND J E VAM DE l'!EJJ. Bi·, BELG. HAHDCCRRGROEJ: Et!? 
Acb . : . er z l jn honderden HC- a roepen in Ned/Be l g i e , alleen durven er wei nig 
origineel te zijn , zoal s bv . Wulpse Varlcens , l•'uner a l Oration . Ik vind eigen
lijk dat het , vergeleken met bv . Duitsland , hier nogal tec;envalt . Boven
dien is het nog né t iets t e veel "ieder vo or zich", met Belgi ë a ls één van 
de ui tzonderj.ngen ! Jullie (om alles nou ma2.r onder een noemer te scharen) 
het ben tal van onbekende Nederlandse bands geholpen (incl usief ons ), bedankt 
daarvoor! Verder zit het tekstueel natuurlij k wel goed bij de meeste bands , 
al l e e n vi nd ik he t overdreven dat a l o een band zegt "niet poli tiek" te zijn , : 
ze bi g.na afgemaakt ,-;orden ... Wat is nou politi ek? Onze teksten gaan over din- 1 

gen als f ascisme , marteling, het domme publ iek dat met alles meel oopt , uit
buiting etc ., maar toch noernen 1·1e onszelf p;een politieke band . !let ligt ' m 
er gewoon a an wat j e ''politi ek '' noe~t . Ikzelf vind het eigenlijk a l politiek 
als je af,'ii jlcende muziek speelt zonder de "hulp" nodig te nebben van smeri ge 
commerciële par asi eten . Miss chien is het wel juist politiek om te zegGen 
dat je 11 1~iet politiek" bent?"'?'? I k ken bands/mensen za t , die vroei;er als 
"politi cke"band serieus genomen werden , en later 180 r;raden zijn gedraaid. 
Dat betekent dus dat 90% van de "poli tièke" punks dat alleen maa r is omdat het 
"zo hoort", nou , bes taat er iets dommers/ burgerlijkers? "pol i tiek" is gewoon, 
het zovee l s t e label , en zoals iedere "pol itieke" "punk" (àat zijn er al t wee. 
weet : v1eg met de l abels ! ,.-~·. 

RARE 
GA5TEN .. 



b) ovER WAT HANDELEN JULLIE TEKSTEN? 
De t eksten worden gewoon:j.ij k door m1J eeschreven , over het a.leemeen gaat het 
maken van een tekst voor een nummer moeizamer dan het maken van de muziek . 

1: 
1 

Ik kan niet gaan zitten van "Laat i k maar weer eens een tekst schrijven op 
dat ene· riedelj;je" , dat gaat niet . lila» Ik schrijf gewoon een tekst over wat 
mij op dat moment bezig houdt . Als i k vrol ijk ben, schrijf ik .bv. Beuke Il! 
Hakke , toen ik ~estroi schr eef was een nieuwe punktent i n Lelystad net ge
sloopt door naziski ns , etc . Just because toen ik was opgepakt wegens het drage 
n van een Mercedes-ster, hahaha .•• 
Onze teksten zijn wel degelijk bedoeld om andere mensen door aan het denken 
te l aten zetten (proberen) , maar we vinden niet dat de muziek daarvoor het 
onderspit moet delven. Een tekst heeft , denk ik, het meest effect , als het 
samen met de 111J1i1Ek muziek een sluitend geheel voµnt. Ik zeg niet dat wij dat 
hebben , ffffffffffJffffffffffffffffJffffffffffffflfffffff maar we proberen 
het tenminste ... Onze teksten zijn trouwens ook vrij direkt . 

~ LIEVELINGSGROEPEN? BEIN .LOED? 
Eh . .• Offenders, Hüsker DU , Scream, Germs, Minor Threat , 7 Seconds, Subhumans, 
The Nlilb , Zmiv , Zowiso, Neon Chri st , DDT, Crucifucks . 

~ WAT VIND JE VAN DE NED . J:>UNKORGANISATIE VERGELEKEN ME'.l' DE BELGIESE? 
Z.ie {!, verder is het misschien zo dat de Nederlandse punks luier zijn dan de 
Bel giese , omdat we hier jongerencentra hebben . En dan nog iets aan jullie , 
Belgen : is het echt nodig om zo /i.eei veel fanzines ui t te brengen? Het zijn 
er , denk ik , ' n stuk of 25 verschmllende ... het kli nkt hard , maar is het nou 
echt nodig? Probeer eens de kwaliteit van die 'zines op te voeren ipv . de 
kwa.mtiteitx u111 • •• Want wees nou eens eerlijk ..• elk gestencil d vod dat in de 
handen van sommi ge fanzinemakers komt , geeft niet wat er op staat , drukken ze 
in hun 'zines af , om het ding vol te krijgen. Dan zijn er nog de "politid!ke" . 
stukken, waarvan de inhoud meestal van deze s trekking i s : "De wereld is 
slecht, iedereen is stom, boehoehoe" ... Met uitzonderingen natuurl ijk; maar 
die worden vaak letterlijk uit andere bladen overgenomen ( Koekrand bv . ) . • 
De twee beste Bel giese 'zines (die ik ken) vind ik: Extr eme Nois e en Peace 
or Annihilation. De eerste omdat ze durven anders dan al die andere 'zines 
te zi jn, de laatste omdat ze vaak goeie interviews hebben en dus in bepaal de ~ 
mate "echte" jounalistiek bedrijven ipv . alles uit de prullebak op te vissen. 
Sorry voor dit à tuk , maar he t moest eens een keer gezegd \·rorden ..• 
O ja, nog één boodschap aan de Belgiese 'zines: Koop eens een nietmachine! 
(hahaha) 

~)IN "OKTOPUS" RAMDEN DE PUNKS EROP LOS. ZIJN DE l'UNKS I N NED . GEBN PACIFISTEN? 
Wel , wat jij gezien hebt is een op zich staand geval, ,dènk ik. 'flat 'n paar 
dronken punks doen, i s niet representatief voor all e Nederlandse punks , trou
wems ook niet tioor all e Amsterdamse punks . Volgens mij hebben alle "scenes" 
daar wel last van , van punks die zich vervelend gedragen , knokken enzo . 
Maar in Nederl and zijn er , schat i k , toch wel zo ' n 10. 000 zi chzelf "punk" 
noemende mensen , waarvan mi sschi en 1 . 000 ook echt deel ui t maken van de 
Nederlandse punksien , waarvan weer 100 lll!lil echt zelf aktief zijn . Er is dus 
(maar dat is overal zo) een grote verscheidenheid . Ik denk trouwens \·rel , dat 
er weinig pacifistiese punks in Nederland zijn , vooral doordat er veel com
munisties-acht ige punks zijn (en vooral waren). 

ro)wAT VIND JE VAN DE F'LIKKEN? DB STAAT'? EN DE DEMOCH.A'rIE? 
Dat is nou weer zo'n typische punkblaadjes - vraag , hahaha ... Wel, hier in Ne
derland zijn de fl i kken minderx:eri erg dan bij jull ie , ikzelf heb er weinig 
ervaring mee . Ik vind wel bv . "Millions of dead cops" een domme naam!. Natu1Jr
lijk is er haat , als je weer eens hoort van demonstraties enzo, wat ze soms 
uitvreten (stillen die mensen insteegjes in elkaar s laan~, maar blinde haat 
is idioot! Jezel f force ren om iemand bi~ voorbaat dood te wensen , al ken je 
'm niet (het l ijkt wel oorlog voeren ). Misschien dat het sommi c en makkelijk 
af gaat .•. 



wat betreft de staat , heb ik geen zin om hier uitgebreid uit de doeken te 
doen hoe erg en lel ijk en stout ik dat wel niet vind , lees maar een tekst v, 
ons . . • Een staat is ook een label dat een bepaalde groep,mensen zichzelf op
I11iakkemx plakt , om hun individuel e nikswaardigheid te bedekken achter de 
"groep" •.. Fascisme is hi er dus een direkt gevolg van . Iedereen zou eens 
moeten leren dat wat ze zelf zijn en doen van bel ang is , en niet waar ae 
"bijhoren" . Di t geldt ook voor punks ! ( denk aan leuzen als "Punk Rul es" enzc 
Democratie .. • wat? Bestaat dat dan? Door slimme truukjes wordt de schijn van 
zelf-kiezen opgehouden voor het vol k , maar als het er op aankomt doen ze 
gewoon wat ze c:willen . . . kijk naar die kruisraketten! 7556 tegen , maar degenen 
die er geld aan kunnen verdienen maken het uiteindelijk toch uit ! 

t~V·/ AT VIND JE V A}I DE PUNKS ANNO '80? 
Ik las onlangs in een i nterview iets als "Punk is geen muzieksoort, geen 
politieke stroming • •• punk is een familie ! " Eindelijk heeft iemand het gevon· 
den ! Me:txi:sx1u u~xill».sie.. :ij.® >:»i::;jx:lie xp 11.F1klf!t..FJ 11:Negi:ng~xi e±s Er is niks wat alle 
punks met elkaar gemeen hebben! Je hebt opa Punk , die nog van de "klassieke ' 
punkmuziek houdt, de oudste kleinzoon Punk die politiek actief is , de jongs· 
Punk- telg die vooral naar thrash luistert ; het zwarte schaap van de familie 
de nazi - punk , ~x• in zijn jonge jaren op z'n hoofd geva~len xg, enz . 
Als i k mensen hoor van: "Di t is punk en dat is niet punk" moet ik verschri k· 
kelijk hard l achen . . . Het is toch een feit dat 90% van de JN»ks zi chzelf "pui 
noemenden gewoon dom zijn! Ja , dat die 109i die actief zijn in bands , 'zi nes 
enzovoort zichzelf ÓÓk 'punW noemen, is gewoon toevallig zo gekomen! Ongevee: 
' n jaar geleden l eek het mi j i deaal als alle "sli mme" punks het naampj e 
"punks" zouden laten vallen , en zichzelf "hardcore" zouden gaan noemen . Nu 
ben ik van mening dat je het best e gewoon alle naampjes moet vergeten. Hoog· 
stens voor benaming van muziek is het wel handig ..• 

• l~EN VAN DE MODE? 
Ik neem aan dat hier "punk-mode" ,-,ordt bedoeld .. . Wel , iedereen loopt wel te 
schreeuwen '[an "I don't conform" enzo, maar er is natuurlijk altijd sprake 
van modegri llen in de punk . .• neem nou die Suicidal Tendencies-look , daar 
loopt hal f Amsterdam nou mee sinds Negazione hier heeft gespeeld . .• Op zich 
vind ik het niet zo erg , maar pretendeer dan niet dat je "er boven staat" 
of zo ! 

t;)HOEVEEL OPTREDENS HEBBEll JULLIE AL ACHTER DE RUG? 
Sinds eind '83 hebben we ruim 30 optredens gedaan , in het begin vaak door 
de hulp van Indirekt , later toen Wil (een Amster dammer) er bijkwam, waren 
we bijna iedere week verzekerd van een optreden ergens . . . wel een beetje 
triest natuurli jk . .. We zijn van plan om in Augustus op toernee door Europa 
te gaan , samen met Funeral Oration . Misschien weten we in België ook nog 
wel een optredentje te krijgen! 

11)HOEVEl!:L HEï,BElJ JULLIE AL UITGEBRACH'r? 
Al s éénmansband k1·1amen twee jaar terug 2 teeps uit , di e niet meer verkrijg
baar zijn , wat ei genlijk ook helemaal niet erg i s . We staan op de volgende 
verzamelteeps: - Holl and Hardcore 3 (7 nurr~ers) 

-Alle 55 Kort (1 nummer) 
-This i s nota phoney , this i s real (2 nummers) 
-Dark Tapes- Live sam~l er (3 nummers) 
-Raw power of life 2 ( 1 nummer) . 

toekomstig: - Bad Coropilation Tapes (met Funeral Oration) 
- Penetración compilatie (3 nummers) 
- Holland HC comp. (amerikaans) (4 nummers) 
- Zweedse comp . 

op plaat is dit uitgekomen: 
-3 nummers op "Beware of the wolf • • • " comp. LP 
EP "Paracide" , 8 nummers (juni verkrijgbaar) 

O. K. , dat was het • . . (puf, puf) 

~Kirt 



eindelijk is het er toch nog van gekomen om een verslag of hoe je 
het ook mag noemen te maken over _ae •sex pistols' het heeft wel) maa.I1J 
d geduurd eer dit tot stand kwam·> o!Ilctat ik genoeg informatie wilde ver 
zamelen_ ?ver deze groep , vel~n hebben me er reeds om gevraagd om iets 
te schriJven ove~ de 'sex pistolb',ook werd er gevra~gd om es iets te 
.!erme_l~n over-öiouxsie,maar dat zal voor later zijn,ook wilde ze dat 
ik iets schreef ov.er'theVUTe ' ,maar ik wil van dit 'zine geen new-wave 
blaad_je maken die over commerciele groepjes schrijft , kopen jUllie voor 
mijn part dan maar de ' Joepy.,- of muziekexpres'niet dat iJC iets tegen 
the Uure heb ofzo maar zul!Ce groepen vind ik wel minder gepas~ in diû 
'~ine,sorr y hoor;;; 

I:~eboorte van de sex pistols 

Het is allemaal begonnen door J•lalcolrn me. larren diein Lon, 
den een sex-shop uitbaate . hiJ ~~:ik ga het gezicht van de muziekscene 
veranderen,want al het muziek op dit rnoment(eind jaren •60) is door· en 
voor :,0-jiarige hippies ••• saai ! maar mijn groep,de sex pistols zij'n vers 

, en jong,het zijn jonge kerels die spelen voor een jong publiek,niet een 
- - ---be.zi.t:tei'ig- bandje die zingt van r.m;- generation' enz.de sex pistols zijn 

van de straat,al kunnen ze nog niet zo goed spelen,ma~r das niet bela.IlJ ~ 
gerij"k,het is hun gevoel van protest!ja wij gaa n de scene veranderen, 
maar we zullen hem in het groot moeten oprichten tegendat de anderen 
vallen op de band en wij wi>rden links geho:11den! ! ! • 

--.--, Tfie sex pistols zijn tieners van het Londense ~hepherdbos en finsbin-yp 
., I' ·. ark , : : : : :hun bezetting bestaat:i -··u,li.t john rlhtten:voc:als,steve jones: 

. \l itar-,glen matlock:bas,paul cook:drumslsid kwam er later bij nadat hij, 
\ debwteerde bij siourxsie) de jongens ontmoetêa elka 1r in de shop 'sex 

chelsea in oktober '7 5· de groep werd opgericht en gesponser·d door 
.. .,...,._ó1111 11 male olm me larren. in november maakten ze vhi ts door londen, en d!veral 

, waar ze gingen ma·:tkten ze fuore.nadat ze werfü·n verbannen van de 
' •marqUJeeclUl.b in feb. •·r 6, onder tu1Se;en waren al hun hits u:i -cverkocht 
,ae groep crieeerde een nieuMe start. in hun eigen rockvenlll in de 'el 

1 paraaisecl1.11b 1
• in soho- in april '·7 6,hun eigen nummers waren:pretty vac: 

ant,,submision,only seventeen,prob:lems , no feel.li:ngs .. . met hun eigen 
' versie van I the who •s- substi tude veranderden ue pistols net paket _ ., 

_. . _,, van het popgebeuren ~/4;;,~··..:. 
-~~ ...... Iii. optreaens 

o-p hun optredens was het stee ais intere:oant hoe zoveel mensa-n · 4 _ . ~ 
tpromotors,pers,fans enz) :c.o obseaeerd werden aoor de sex pistols · ·· ,;...,. , 
gewe.lumythe. op vele optredens geueurcte het ·terwijl de groep aan , 
net spelen was dat .k.otten zien amuseerde ~n_ he-c geveeht _van het 1 a ,:1 
put>lieK. hun eerste optreden was in nov. • t 5 in net}.; Lmartins-l!ol.le '-..' 
ge waarbij de plongs na ~ien min . ontploften.in december nadden ~ - ·. 
ze reeds enkele hits,in •76 traden ze voor de eerste maa~ pro±esio 
neel op in • andrew loganclub.• in febr\llari de .rIOO-c~ub-' in maa rt . . . 
in de •marqueeclub • .In april ma~kten ze hun eigen hit en traden_opm 
'el paradiso' in mei t erug in 1 100-club• dat was toen nog de enige plaats 
waa-ir- ze toen nog in londen mochten spelen door te overdreven geweld.In g 



september traden ze voor de eerste maal op in net buitenland,dit was · in 
parijs in de'ë,ooo-capacity' op dat moment werd hen het contract aangebo 
den van ~ . M. I . dan op 28 feb. ' 77 werd glen matloc~ uit de groep gegooi~ en 
vervangen door de betreux de 0id Wiscous . een maand later tekenden ze contra 
c t met A&M voor 150. 000 dol.lar , d~e.rtUl. k.1:egea ze uog es I 25 . 1,!0üdo.ilar voor· 
hun hit'Anarchi e in the U,.K• van .... M.I.na dit geval liet A&M de grroep val 
len omdat (volgens steve jpnes mening)d,~ firma bang was van de groep; 
i~ mei'77 tekenden ze een contract met 'virgin' voor hun single •god sa-e 
the queen• en in juni stonden ze op de Ie plaats met deze single.Op dins 
dag 19 januari werden vele fans ontgooheld uoor het nieuw§van: me.larren 
die vertelde dat cte groep ging splitsen omctat Rotten in een intervieu;w ct:e 
andere leden-van cte groep de g cond inboorde en zei d·a t hij zi ek we:rtd; om 
met hen verder te werken , maar na al l es blee~ ctit een ~rap te zijn om hU(ll 
fans te . ~~eren. :re--,rosp~fot"~tt -,io 

,..., -· ',C, ~ ....... 
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SUvc and.. Glen vere 
j\lJll.ping obout Paul 
was svea tin.g avay 
on dru.me, Joho.ny 
was deliberatley 
lazy. He sp~nt muçh 
of tbe .eet çrouching 
or sitttug 00 the 
floot" rell•?ctiog the 
aP4t.hy ot tbe audience 
"Clap, you fuckers!" 

Punks' 1n 

hotel row· 

IO 

• 





III meningen en uitspraken vd sex pistols 
alhoewel ze door hun fans op handen werden gedragen werden :.1e door de ou 
ders van de jongeren gehaat,in sommige plaatsen bezetten de volwassen.en 
het gebouw omdat ze niet wilden dat deze groep in hU111 buurdl ging optreden 
uit angst dat hun kinderen de zeifde pact gingen opwandelen zoals alle and 
ere sexpistolfans!door ûeze gevailetJes moesten ze soms onder e en valse 
naam spelen of werden op een zwarte lijst geplaatst. iedereen(vooral de ~ol 
wassenen waren gevreesd voor de groep doch zijn de sex pistols een groep Ut 
it) vriendelijke midctelklaskunststudenten en gingen een echt laren tegemoe 
t.Sid V·iscous bv. was e :n uitgelaten persoontje maar ook heel eenzaam,hij 
was een machochist,wilde altijd aandacht,was een sexobsedee maar in het al 
gemmen een lieve jongen 
steve joneswas een stille jongen,in feite stille waters maar diepe gronden 
paul cook:was wel de kalmst van de groep , maél.r wel leuk in omgang,,hij was 
ook verlegen en onvoorspelbaar 
dan jhhny rotten hi;f·-was een gemeen kereltj.e,maar was in z•n eigen gekeerd 
hij was heel verlegen omtrend mêi~es,zelden zag je hem met een meisje , hij 
hield er ook van om mensen të testen en was tevens een grote opstoker 
johny haate hypies en waar ze voor staa1;1.,hij haate ook mensen àie klaagden 
over 'top off 1 the pops en zelf niets deden , maar hij had ook wel medelijden 
met sommige dingen bv. met mensen die opstaa n voor hun mening.en waarin ze 
geloven en ctaa rctoor in elkaar worden geslagen , en dat zou ook met mij gebeu 
rd zijn vertelde rotten indien ik niet bij de pistols speelde! 
wat velen niet wisten was dat ::iid travestiet was 1 • .h-.i:-j vertelde ook dat toen 
hij I J jaar was hij zich verkleede in vrouweklerèn ctiè_ hij leende van vrien 
den , later lie hi · thui 0 ere 1· rond · ous es en rok 1 

zo , ier iJ za i e aten , in et volgen zine za ik het verder 
hebben: over de veroordeling van sid viscous ; de platenrirmas , de stam 
boom van cte sexpistols en enkele teksten vari de roep 
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wel wat moeilijkheden gehad om het int,ervieurw van wij klutsers te on c 
eren want het typwerk was van slechte kll{aliteit omdat hun typmachine het 
bijna niet meer deed , zo te horen zijn ze echte k3:utsers!!hahaha 
K.-welke stijl spelen jullie , dat vragen de meesten zich af na ze t ,e hebbe 
n gezien in wingene want het was zo chaotisch dat je er niks kon van uit 
maken , dit wil dus niet zeggen dat ze chaotisch spelen !!! 
wk.-ja, als wij dat a l hebben? ik vraag het me af want stijl is nu zeer be 
langerijk,het is psychopatenpop zoals luk het omschreef! 
,11,. - wanneer werden jullie ontstaan'l 
wk.-in de vakantie van'8O, 2 pipo,•s beslui ten op alles te gaan slaan:godie- ' 
n en dê earatsnoize was oorn , dan duikt·de v.erwarringsgedachte op , meer men 

. sen meer ideeen dus kans op splitsing verdeel en heers , new lifetime ,kids 
frome fake,wij klutsers , suck it , rragments of decay , a oridge to farwest .•. 
zien het levenslicht , éenmalige projeKten als les metalos de ü .S en ~ijsta 
nd aan nurce klitoris waaien vooroij , 4 verzameitapes worden geproduceerd , 
verwarring,verwiselirig , identiteitsverlies ,' hide en seek' ersatznoise word! 
enkel nog e , n prodwkt en wij JcllÎhtsers worden hoorddoel! 
,11,. - onder wat oestaat de oezet·ting·t 
wk.-om helder te olijven : een kern uit 4 , geert:volksgerilJa ,khrist : alp,luk 
: smogans , en oowy de Oasist , alp treed zelden met ons op,wat als een moeili 
jkheio. gezien moest woro.en,beginnen wij nu t e kultivercn , verder een gitaa 
r , syn ~hesiser , trompet en k-7 r ·Jcordt r ! 
!{.-vanwaar de naam ' wij klutsers''t 
wk.-komt uit een oreinstorm ,klutsers is e en veel gebruikt scheldwoord in 
kortrijk en daar wij beschijden zi jn en als hoofdbezigheid zelfrelativerë 
ng en cynisme hebben was de overgang van wij k0ning 3 der belgen , wij klu 
tsers der belgen evident 
l\., - op optredens veranderen jûllllie ve el van groepsnaam , waaxom·t?.? ? . 
wk . -daar alp zelden mee is en ver~arring toch zo leuk is en iedereen om _ 
chaos en anarchie schreeuwt beginnen wij met onseelf , namen zat oa,schaam • 
delen ,new born christians,rosemarys babys enz , wij vinden het ontzettend 1 
euk om van naam te veranderen , wat niet wil zeggen dat we daarom orginee·l 
zijn(denk maar es aan spizz enerci) 
k;-ju:l lie optredens zijn muzikaal zeer chaotish , en moeilijk te horen •.. 
wk.-warboel , chaotisch'il'w3.arom niet,ni emand van ons kan praktisch z'n instr 
ument bespelen of het word hem toch afgeraden ,da t was Dij de :Ji.e punkgolf 
in ' t6 ook zo rommelig en zonder complexen , ma~r wil niet zeggen dat wij di 
e tijd naaapen ,nochtans verwonderd de reackties ·w as 2cacbicc van de ha 
rdcorejongens en meisjes ons want in hun intervieuws verontschuldigen ze 
zich om hun chaotische set,ma·.1.r als ze degelijke junk , warooel moeten a qnh 
oren zoals wij klutsers dan lijken ze geschokt , waarom?omdat wij zelden o,f 
niet repeteren , omdat ik o.e teksten niet van buiten wil lerea , omo.at we noo 
it soundchecken , omdat we met hun voeten spelen zoals met iedereens voeien 
wij weten het niet , m:tar zouden het graag weten .. .. 
r...- hoeveel optredens hebben ju:llie al gedaaa? 
wk . -eratsnoise sloeffestival(ledegem) , spina bifita(vrij poctiumJscholieren 
raad(kortrijk Jjh de narmite(wervik)vrij podiumti eper)>x rukrally(gent,bil 
zen , wevelgem)rollegemnieuwjaarsfuif , dat zullen ze zowat wezen want nieman 
d wil ons een 2e keer!! 
r, ,-wat doen jullie in de vrije tiJd en dagelijks leven? 
wk.- bestaat dat wel1??voor ieo..)re klutser arzoncterlijk : oowy:werkzoekend, 
at·gesr~deerà sociaal as ,.; iqtent, vrije tijd:boeken lezen, muziek en .teuteren 
naar meisjes die om intervieuws schri Jven , aha er oestaa t ook nog i ets al 
~I jaar oevolk ik de a aro.e! 
geert : genieten van volle maa n ,rondslanteren op kerkhoven , spinnen kweken~ 
a l p:nog niet at·gestudeerd , ctus niet werkzoekend,vrije tijd : muziek;Oeestje 
apelen (,niet hej! beest uithangen !)depressie opsporen,galgjes maken en klut 
sers lastig vallen,al reeds 18 jaar tracht ik mijn naaste omgeving op ste 
lten te plaatsen(tervergeets) 
lw,< : d~ bokrijkse burgerlijke pa-pP,ist uithangen! 
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K.-zijn ju~lie met nog andere aktiviteiten bezig? 
wk .-wij doen aan pas i eve keu.Ken en toogfilosofie en leuteren hoe het zou 
moeten geweest zijn indien het anders was dan het nu is , wat ons altijd do· 
et oesluiten dat belgie al een aharchie op ha 1r eigen is . wij houden ont 
zettend veel van belgische toestanden( pegadatfaire , mon lois , heizelpolit 
ieke ?,rama' s ,nonkel ooo , wanaelen in voeren en corrupte politieinspecteu 
rs ..... . 
K..-wat vind.en jullie van de huidige punkx: 
pk.- punkx are dead een naam die a 
ktueler komt met de verziekte scene 
(oah, het woord scene alleen al ! ) 
nu nog pretenderen dat d.e zgn. punk 
van nu nog iets te zien heeft met d 
e echte go.Lf van ' 7 6-T , ( fuck de echt 
e .golf , is oli nd zijn v >Or <.ie reali t 
eit van '·tl? , no future is reeds al 9a 
Iu ja.,.r vooroi j , de punkgedacbte .Lee 
ft mischien nog ( ik hoop het)maar he 
t shockegfect is reeas .Lang weg , pun 
1< is a;1nvaard door de mensen in ae 
straat of je nu je haar recht ~et 
of laat · groemen , het Kan geen J<loo:il 
meer schel en , ae neppun1<x , snobs ,sits 
ch en nioaepunks hebben voor cte alge 
mene vervl akking gezorgd,zel!'s ue v 
erhoopte omwent e1 ingin de muziek is 
weer achterhaald ue oude glories ma 
ken gdvd . nog altijd platen( e clapt 
on , <leep purpel,genesis , supertramp , 
r oreignerbob dylan •. . )netge ('>n nu als punkmuziek 111oet doorgaan heer t welli 
chttot groot olijt van wendy o ' •,, i lliams en motorhead meer te zien met ' ik 

• kan harder sneller lui der en nog minder verstaanba,;1.r d.ah jullie ' de raakvl 
akken van punk en heavy metal , zoàang ontken~ maar maah bereikt na een lan 
g doelloos zoektocht , kortom die trena intereseerd ons geen bal ! 
K. - vinden jullie ook dat er te weinig meisjes aktief zijn in· de punkbeweg 
wk.-voll edig akkoord ,meisjes gewenst! !, wij hebben met veel moeite een zan 
geres kinnen strikken voor punks are dead , maar ze mocht niet optreden en 
heef t, het laten afweten , hoeveel voeten het in de aarde nog zal om e en nie 
uwe vrouwelijke lid. te ontdekken ka n ik mij al voorstellen , nochtans mogen 
ze ook instrumenten gebruiken! 
k . - zi jn jullie door bep . bands beinvloed, 
wk . in tegensteltli ng tdJt velen , ja ! want dat andere vinden wij toch ku•l ! wie 
, kijk even naa r wie me oegelijd , garagerock, positieve punk , sommige indust 
rieele punk , , persoonlijk zijn de cramps , gun club , the fall,kleenex,ramones 
birthday party , play dead , sex gang chilaren , the ex , mijn gekoesterecten,bij 
cte anderen zal he t well i cht verschillen n~· ""P.l i ;1,-.,.t, ! 
k ;- ov.er wat .ga~n de . teks:ten,en _wat is er OelangeL!ijker , t .ekslten o:f muziek 
wk . - als je ze kan versta;;i.n gaan ze over alles en niks , boterkoeken,onze f" 
ans , the s ong your all being waiting for ,kanker , annoyed. , d.ie a ha ... in feit 
z ijn het verzamelingen VA.Il opgedane inarukken meestal van het overvloedi g 
tv- kijken die dan in collages worcten gegoten, of ze oelangerijk zijn weet 
ik niet , voor mij niet want ik le0s ~e altij d a f,ae muziek is eenvouai g , zo 
l ui d mogelijk ,een shokterapie dus ,kort,heftig en zeer luid ! 
k . -hebben jullie nog verdere plannen met de groep'!' 
wl< . -de verwarring beknotten en en alles beperken tot .:>à4 groepen wa·•rmee 
eventueel mee word opgetred ~n , we t"eden op .LIJ.jftli op in 't festival in ot 
egem ,verder afwachten tot we het als de 'jesus anamarychain ontdekt worde 
n door john pe el .... 
k .-zo ctat was dan het wij klutsl!rs-intervieuw aie volgens mij nogal wat v 
erwarrena was , vooral aoor llun slechte typwerk,wat haa ik aa".l r werk mee !! 



ook moet ik toegeven ctat ik niet met alles . akoord 1?en wa~ ze ~eg~en , bv. 
dat punks dooa zijn , we zitten godverdomme 1.n een ~ e- puz:ile1.nvas1.e , 1.edereen 
i s aktiever dé'.n ooit , en toch ziJ n e r nlbg dJll.e durven zoiets t e beweren , en 
di 1; alles omdat ze de scene van nu peEeé willen vergelijken met 1· /. 6 ! ! ! 
• t i s niet omda t hei; shokeffect verdwenen i s aat he 1; me,; punk ook zo is ! 
en bob dylan , genesi e e n i'oreinger kan ik toch moei lij k vergeli jken met 
punk'! maar efin i k respek1;eer ieders mening , en elK heeft nu eenmaal een a 
nder inzicht op punk . · · · · · · t I K.Ll."1 P.~: ~ltd,h,,t.,..,), t".>owy .• ,hth\11 , •p .• )t .. ~;\t lot 'b < ,,0 ~r 1\ , 0 . ,., • - -

----,::-t w ~pr~~ uon !:>?e'fT' 
- J!;r zi j n p l annen om e ·n boek(je) uit te brengen ~ tekenin 

gen van belgii;che tekenaars ,om erin t e komen hoe!' je enkel maa r ( l iefs 
t) vi erkante o!' A4( 01 een veelvoud)teKening op t e s·turen(zwart-wit ) 
n aar : ~tel1pa rks traat ~U~/ 30UU Leuven1belgie 

som,nigen maken opmerkingen ove r he1; 1 zine 1 he1; scnandaal '( waar stel med 
ewerke r van i s)dat net een blad is vol hard1t:OCK en polil,i ek,hier dan e 
en brie~ van i;tel met zij n mening hierover : lt<i") 

- in het schandaal s1;aa n (tot nu toe ) geen echte metalgroepen , w 
el enkele spe,-dcorebands aie ik goed v i nd, die groepen kr.ijgen nereens 
een plao.tsje en zo word het schandaal het eni ge ' zine wa.ar zulke groep 
en k imnen, M~rina(mijn vriendinJzei eelrs ctat a l ctie onverdraagzame ech 
te punks even fascis/1:;iscn v1a1·en ilie.l\T punk:& going me·tal als oi ' s tov. pu 
nks in ne t algemeen , en gelijk neert ze ,' t maakt pres ies niet meer uit 
oI' je oent wie je liie~t , nee n het is belangerijk naar welKe muzieJ< je 
luisterdl en we lKe kleren(oedr1ikt me,; groepen)je draagt , ik luister gra , 
g naar speectcore en naar ulak-me·ta l en als iK ee n ' zine m:1ak dan Jcomen 
die groepen ook aan bmd, moet 'net scnanoaal ' doen wa1; a nuere ' zines do 
enY moet en wij ctoen wa1; het publiek vBaagtï iedere nieuwe stroming hee 
ft alti jd te kampen met concerva1;isme zelL·s binnen een oeweging die zi 
ch voorui1;s~revend wilt noemen , oelan •;ri jk! al di e soorten muziek hebbe 
n niets met harorocK te maken mu zika ü vind ik uat( m<:?e sta .1 )ook niet go 
ed ma--ir wat Kan het me schalen ! ik Krij g ook veel 1<ri·tiek op ' t feit da 
t iK vind aa t g r·oepen moeten ' ::;how ' geven op ' t podillfi'l , vec l te veel gro 
epen s'taan stil op ' t podium wel d-m Koo rJ mk liever e n pla:J. t die i s 1;e 
n eerste veel ue t e r opgeuor1Jen " " l; twe ,-?de kan ik ze twee ke r afspel 
en voor he t zel fde geld , als er op ' t podium niks exrta ' s te beleven is , w 
arorh zou je dan nog naar o ptredens gaanYook en paar spots die niet an 
cters dan wit licht geven , de rest hangt af va n de groep , in has. :elt bv. 
spee l den de groepen gewoon in koud wit neonlicht , niks sfeer dus , nog g o 
ect d'3.t er hier en da:tr een groep i s di e je dat doen verget en , a l die pu 
nks zagen vml wat te veel over metal en andeI!en ?.eggen zo van ... ja dJ.e 
groep , die hun teksten zijn slecht,ok de teksten zijn wel niet politieij' 
gericht en ik heb ook lieve r va n wel , maaR satan-teksten zijn even ~lic 
hes als anti-war teksten(en v'enom citeren: pol i tikans blow them op ! en 
' no , wer'e no satani sts , it ' s just a good thing to use on stage ! 
er zijn wel punks die na \r metal luisteren mar er ni e t voor durve n ui 
tkomen omdat ze bang zijn niet meer aél.nvaard te worden . ' if we c:tn wall< 
together why we can' t r ock together(ï - seconds ) be n ik e cht zo ' n a nder 
mens omdat ikgraag virtuoos solowerk hoor(ni e t constant , 111 a r als da t v 
an een stev~ge s ong ) 
de mee ste ' zines s chri j ven{sory s t e l m~, r ik wil hun ng nen or niet bij 
vermel den ik wi l het kritiek ni.et op mij ge weten he bbe n , e n het io ooi< 
best voor ' t schandatl , zie dat die genoemde ' zine s :.üch willen ,1q·eken ! ) 
hetzelfcte ,over pandemonium , ~retchea , die hebben al Kelfs 2x in ' t sch~n 
daal gestaan maa r cl a 1 weJ. met ei.gen vrag en en exclusieve antwoorden ! 
ik probee r er nie uwe dinr,en in te zetten ! Ook Op (JOli ti e lc ~ebiecl prry 
r en (, 

•· 



wi j wat dieper t e ga 1.n dan een fotootje e , een an·ti -nazi erbij , he t ZlJn 
dan wel minder bladzijden man. r er sta:i.t me·.~ r op , dan over. de bladzijde van 
'warfa readvertenti e : ik heb va n hen een singelt en .J badges grati s gekregen 
dan vi.nd i k het niet meer als normaal dat ik daar iets voor terug doe ! ! ! 

- zolang mensen. zir.h ve rzamelen rond iets niet idiologisch , zi j he t sport 
, postzegel r; verzamelen 01· e ,:, n ander soort van muziek , zo.hang kan men zeggen 
d lt zo 'n groep helemar-ü niet s l ec ht i a ! anders word het als men zi ch verz 
amelt rond mensontwa'l.rdi gencte 'idealen 'l rasisme , rascisme)dan word de reacti 
e eens zo groot dan is cte woede mee··- dan gerec htvaardi gd !!!!!!!!!!!!! ! 1 

~~eQf2J~~ 4bt,i9~_oi? ~ 
- wil i edc:t'een nu eens ophouden met - aan durty sJCum . ... 
punks 'te bekriti seren! hier een punk u i t brussel , goed punt 
ze zeggen : " blijf vooral uit de pun voor Jull i e b~ad , goede bedoelingen , il: 
kers hun buurt , wora-i; er maar oest hoop dat jullie aoorzetten , hoop dat JW 
geen vrienden mee , ze he ooen 1ast m llie me niet aanzien als salonpunker , 
e~ ~e fli"ken , ze :,:;oe~en ooel , het z maar let wel een beet je op jullie spel 
ijn vQndalisten. . ... ling , voorts volledig akkord , en volledi 
maar goaveraomme hebben uie mensen g t egen fascisme , ' k draag , trouwens ee 
wel ogen 1.n hun Kpp·, .1.a ,t de punks n anti - reagan - badge,maar ccc zijn al 
to·ch zoals ze :,:; ijn! a1s men nu eens even dikke klootzakken wan t extreem 
naa,: 11en aoucten 1uis 'ter en en er ge links is al even erg als extreem recht 
en stempel op ze~ten .. . . . acn , l aat s,of dachtrj,e·á.at er i n rusland niet 
maar het 11ecf t toen geen zin! ! !! ! gemarteld wordt'2 wees een goede ~nar 

van een 
moeder • . .. .. 

chist , laat ieaereen vrij en wees zelf 
vri j , ko~ er pas 'tussen als er iemand 
op een ander Z 'n vrijhei d heeft gemund --------------------t, wees -zelf dus niet te extreem l ik zeg n 

• hallo s1<um , 
m' n complimenten mei; het ' zine , 
vooral de copys zijn zeer goed 
gectruk't wan·t bij de meeste •·zines 
niet he$ geval i s , ook zi j n de'zine 
vee l bet e~ geworaen dan dee erste, 
graag zou ik willen dat er e::i wat 
engelse groepen in het •·zi ne kome 
n te staan ! bey kinA , 

HJl:à : ki nA , ;je nebt iets ver ge t en, 
- j e ::, tuurd geld op voor een 

aobonement maar je adres stond 
niet op de brief ! a l s iemand een 
zekere kinA kent uit zolder,verwi 
ttig haar·/ hem dan . .. . . . 

iet dat jullie aat zijn ! Jhier word dik 
wijls ge?.egd ; je hebt geen kam dus ben 
je -geen punk , m'n ha tr is boven m' n ore 
n geschoren , zwart geverfd , ik araag zwa 
rte kleren , ik ga nog na~r school en cta 
t i s voor s bmmi gen e ·n renen dat ik ge 
en punker ben!punk komt van binnen uit 
je bent het of je bent net nie t en ctaa 
r be s li s je ze l f over! punk i s nie doo 
a !ik hoop jull i e es t egen t e komen aan 
zee,verder be o ik geon reacties meer ! 

mischien tot in jullie 
AtticA 

~-kover dat oncterwerp punk of neppun 
K ln N°I wee,; i k dat ik he t wat 

verkeerd heb gespeld , ct~e leren jassen 
ik oeaoelcte daa rmee di e dure leren zoa 
1s aur an duran of depecne mode araagdt 

hallo durty skum , want dat is nep , c cc en ex-i;reem links i 
wat was aa t een goei iniciati er om ·nrterdaa d even erg al s recnt s ! 
e e n intervi euw te doen me~ het pla 
tenla oel .tî·ll ,ik heo er ze er veel ui )('1 ini;ervieuw van ..:J'll een spreekbeurd ge 
t geJ.eeL"d want ik ben nog nie,; zola ven over punk in :,chooJ. zodat cte ·1.nd 
ng pun!c t j e moe~ er 1,0ch e::; aan begi e ren e s zullen beseffen hoe en waarom 
nnen hci als .ie het echt wilt ) ûe in ilc punk ben , en dfl.nk zei . ..JV1I zie ik het 
forma tie n é(. ~e he~ oben gegeven spraJC nu nog beter in , verder doe zovoort wan 
bo ekue l en , .i.k ~J.i. ,:; i; ech t nie t da t pun t beter kunnen jullie ni e t , jullie 'zin 
1c zoveel i nv·~r.i i es nee!'t over1ee1d , e i s gewoonweg fantasti sch ;;;;;; 
aas i;ocn een goe1. t e kend dat ae punJ NINA 
Kbewccing op sterke voe~ s 'ta a i; en 
uict van zich .Laa ~ afbij t en , al::, JU · 
llie hec ni e 1, erg vinden zal ik ~ ., 
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burgerdienst nu eigenlijk? 
In 1964 was belgië é~n van de l aatste West-Europese landen 

het recht op weigeren van de militaire dienst 
erd erkend. 

kan iedere dienstplichtige 
het statuut van gewetens
bezwaarde aanvragen en een· 
vervangende burgerdienst 

vervullen. Er zijn ver-
·, 'schillende mogelijkheden om 

·~t- als gewetensbezwaarde je 
;.' dienst te doen. 

1)ongewapende legerdienst 
-~ die eve~ lang duurt als de 
.t gewone legerdienst (10 maan-

,· , den in België) Toch zijn er 
.. weinig gewetensbezwaarden die 
kiezen voor deze vorm omdat ze 
toch ingeschakeld blijven in de 
oorlogsmachine vanhet leger. 

2) bur erdienst bi civiele 
bescherming 15 maanden Maar 

weinig gewetensbezwaarde kiezen 
ook niet voor deze vorm omdat het· 

systeem daar toch erg lijkt op dat 
van het leger en (bijgevolg?) niet 
erg zinvol is. 
3) bur erdienst in de Verzor in a-

Voor deze sektor k1inieken,gehandicapten;te-
4) burgerdienst i n de Socio-kulturele ·&:a~ huizen, ••• )Welke ook 15 maanden duurt 
aektor waar de burgerdienst 20 maanden bedraagt. Deze sektor omvat meestal kleine, 
alternatieve en maatschappij-kritische organisaties zoals jeugdhuizen,volkshoge_ 
scholen, migrantendienaten,werklozenwerkingen, vredeswerk, ••• wiens werking nauw 
aansluit bij de anti-militaristische keuze van de gewetensbezwaarden. 
Tot nog toe ~on de gewetensbezwaarde zélf kiezen waat hij zijn burgerdienst ging 
vervullen, wat uiteraard de motivatie en het engagementten goede kwam. De meeste 
organisaties zijn dan ook erg tevreden. over hun gewetensbezwaa rden, te meer omdat 
zijzelf over beperkte financi~le middelen en vast personeelsleden kunnen beschikken. 
Ondanks de europesé richtlijnen terzake bestaat er in belgië nog een ernstige dis
kriminatie van burgerdienst t.a,v. legerdie~sten en de nieuwe bepalinr,en van minister 
Nothomb zullen dit niet verbeteren. 
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Een eerste moeilijRheid is de lange administratieve procedure die je moet volgen 
om het ètatuut van gewetensbezwaarden te krijgen . Gedurende een zo'n anderhalf 
daar wordt heel je privé-leven door politie , gezecht en de Kommis111• voor de 
Gewetensbezwaarden onderzocht.Uiteindelijk bekom je dan op basis van ije dossier al 
of nmet je statuut. daarnaast is er de lange duur van de burgerdienst zelf : 15 of 
20 maanden dus 1,5 of 2 maal de duur van normale legerdienst . Danis er nog de on
mogelijke financi~le positie van de gewetensbezwaarden . Momenteel ontvangen ze 
tijdens hun brurgerdienst 7à8000 fr. per maand , dat is nog veel zullen enkelen 
zeggen maar ze moeten zelf hun huur, verwarming;voeding • en kledij betalen . 
Zij kunnen niet genieten ~an allerlei kortingen z aals bij de gewone legerdienst 
op openbaar vervoer, bioskopen, ••.. en de tewerkstellende prganisatie mag enkel 
je vervoer bijpassen . 
Zowel het europees parlement als de raad van europa hebben zich al uitgesproken 
voor het fundamentele recht op gewetensbezwaa rden EN tegen diskriminatie van ver
vangende burgerdienst .Haar BELGIE (zoals gewoonlijk ) lapt alle richtlijnen aan zijn 
laars, en de nieuwe plannen gaan nog verder in de s lechte richting. 
Wat zijn de plannen van Minis t er nothomb? 
Rij diende 2 ontwerpen van koninklijk besluit in die reeds door de Ministerraad 
werden goedgekeurd en momenteel wachten op het advies van de Naad van State . 
Men wil het s latuut nog onaantrekkelijker maJen en zo heel wat dienstplichtigen 

. verplichten om voor het .leger te "kiezen" . Dit gebaeurt door de vrijheid va9 keuze 
llá11.r"lheni 11•dn burgerdienst wilvervullen gewoon af te schaffen. Voortaan zal een 
Ministerieel Komitée aanduiden waar (en bi j gevolg ook woor hoel ang) je burgerdienst 
zult moeten doen.Het toppunt is wel dat in deze Kommissie ook afg evaardigen van 
Defeinsie zullen zetelen, wat volkomen in tegenspraak is met het statuut. 
Het 2de K.B . heeft betrek~ing op de erkepning van organisaties die gewetensbezwaarden 
mogeen tewerkstellen. Waar. dit vroeger gebeurde door de administratie op bas is 
van objectieve kriteria eigent de teg~ring zich nu het recht toe om da t zelf te 
doen. Het is na-,uurlijk duidelijk dit organisaties die vank erg kritisch staan 
t . a . v . het regeringsbeleid ui t de boot zullen vallen . Verzorginginstellingen daar
tegenover zullen ruim bedeeld worden. Gewetensbezwaard en worden dus instrumenten 
van partij-politiek geinspireerde vriendjespolitiek. 
Enkele gewetensbezwaarden vrezen daä ook dat met deze nieuwe reglementeringen een 
nieuwe stap wordt gezet in de richting van een gemilitariseerde en verzuilde 
maatschappij. Zij eisen dan OOK overeenkomstig met de Eur-opese richtlijnen 1 

1l behoud van het fundamentele recht op gewetensbezwaarden; 
2) vermindering van de burgerdienst t ot 12 maanden (2maanden meer dan legerdienst 

omdat je in het leger terug kunt opgeroepen worden); 
J) afschaffing of inkrimping van de bevoegdheden van de Raad voor Gewetensbezwaarden 

en vereenvoudiging van de procedure zondêr tussenkomst van politie (deze klootzak
ken) en gerecht; een simpel gemotiveerde aanvraag moet volstaan om het statûut 

te krijgen; . 
4) het hongerloon van 8000 fr. moet worden opgetrokken ttt het bestaansminimum(13 . ooo 
5) behoud van de vrije keuze van de organisatie waar je je burgerdienst doet; 
6) Hantering van objectieve kriteria bij de erkenning van organisaties. 

Als je meer informatie wil over deze regeringsplannen , hun standpunten, het statuut 
van gewetensbezwaarde en burgerdienst kan je terecht op het Jongeren Informatie en 
Advi es 0entrum , Christi9astraat 19 te 0ostegde. 
Dit was ondettekende lezersbrief van enkele gewetenC,bezwaarden van de kust . 
( verschenen in Jiactief ) C::::.O t' Î t, ~ 
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11alle 24 goed" •' 
· a l le 24goedverzamellp . met oa . zijn ze a l ni et fameus ma tr op plaat 

zyklome ~de muziek klinkt goed vind ik ze ook al barslecht. 
maa r de zang is vee l dte zwaar wulpse varkens maa.J<t he~ dan wee~ be 
vort ex i s me weer es zoals ge_w,oo . ter zoals we wel gewend zij n 
nli:jk zwaar 1mgengevallen,l,i-v.~ 1 1 ïoya,;tni skatsi ,aaar had ik wel wat mo 
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ite mee , atn de ene kant vind ik 
ze te hardrockachti g en aan de 
andere kant vind het prachtige 
hardcore , nu nog s te eds we et ik 
ni et hoe i k ze vind 
war risk ) , wel ja, het is wel ni e 
t van aie toffe hardcore maar ' t 
zeker ook ge·'n za·1gmuziek 
capital s cum , aat is volgens mij 
top 01' de bill van ae plaat , mach 
tige haracore , wel kreeg ik ne kl 
eine shok t oen ik het beginrefre 
intje van michaeljakson hoor de 
nl : beat it ! 
deze verzamellp is t e bestellen 
bij : punk etc .-mottestr . 12-1870 
wol vertem- oelgi~ 

conf lict '' this i s not enough'' 
deze è \1-'t" i nch doet het blijkbaar 
zeer goed want het koste me heel 
wa t moeite om er aan te geraken 
er sta tn maar~ nrs op,dat heeft 
me wel ontgooche ld! , de .o- kant 
ga~t zel fs de snell ere kant op 
metal'( /mortar hate, po· box •+48/ 
el thamt london seS/england 

Dirty scums 
eindelijk is ie er dan de Le 

the Iconoclas ts : de e ,·rste lp , van 
de meidengroep uit merceyside , de l 
muzi ek kan j e vergelijken met de l 
sex pistols en siouxsie , ' t i s mis:h 
ien een rare combinatie en toch i s h 
het mogeli jk, tle plat is wel geen 
aa nraaer voor hardcorefanaten,het 
i s 'f'f - punk in het nieuw,ik persoon 
lijk vind het ne hele to1'fe.groep 
a lho ewel i k ni et voor t r age punk 
ben i à deze me bijzonder me ~gevallen 
de plaat is te koo p op ons adr es zo 
komt hij goedkoper uit , prys is )75fr 
(verpakking , port en cte rest inbegr e ' 
pen) · 

red skinsUbring it down" 
i k ha d heel wat beter verwacht , ik 
dacht dat het oi of skunk meende t e 
zijn maa r wa t je hier t e horen krij~t 
is pure rock ' n roll met enkel e ,unkin 
vloeden , het i s ne dubbele singel , en 
enkele nrs zijn live opgenomen , a l bij 
al is het wel dansbare muziek! 
po box ,:.5/york/voI Ixl/england 

Bli:harge"ignorance " ' 
e i ndelij k terug van weggeweest , alhor~· 
el ze volgens mij wat veranderè. zij.îo_. , 
zijn ze er zeker niet slecht er op ge 

·worden integendeel zelf , de dubbele 
basdrum vind ik gewoon fant asti sch! 
clay recordsi~6 hope streetthanley 
stoke on trent,england 

K ll'l 

lp van de a . s , een steengoeie 
p l aat beter zelfs dan ik had 
verwacht, oa met: dirty words , · 
we ha t e cops , L l ove you,bloody 
priest , j ammer dat zorba , en 
whats the matter with that girl 
er niet op staan , m:=n.r uiteindel 
ijk is het echt een a·-mrader 

i t e bestellen bij : bart u ' hooghe 
1
, ricksteenweg ~5 BO~U wingene 
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de l aatste tij d zijn ook heel wat nederlandse bands zeer acti ef:deadlock 
l ndirekt , funeral or a tion , zowi so en gep.opel brengen wel dra hun platen uit 
de lp van murder Lnc . en van Vacuüm zijn zopas verschenen/ Ivan cte leden 
va n e en capita! scum i s gebeten van een _ , 0 . B honu , bla1fende honden bij t 
en -ni ejr,·( !? den haag heeft nu een kos tuummuseum, punkk.lbedi j he ft er ook 
e en plaatse gekregen , bel gi~ i s I va n de l anden met de meeste ' zines , nog f:. 

goed ni.euws : michae.J, j ak_pon neeft nu z ' n hand verbranç!,we want mor e ! ! 1 
>1ntwerpen is weer 'I r i á:r\.!córegroep rijker nl . evil deaa met een ui tweiker. , 
v<ft> '1>rut1.l society , extreme .noiee in veranct,,n;d van- a dresnu : ax.e.l.!llans 1~ern ~ 
er, 'di est§@s·trqat., t:-7r/ _,2·,o s çherpe'nhel:lvci , h1. .)''-v~rkoopt nu óok leuice t- sl1 i. 
rts , ·: brugse punkers ·zijn · llef . · . .. ,,-lees . .. .het zelf in zondagsni euws 1. 
al wiJ?;.niet :ll~ar :..;easicte· is; .. ge-gaan heeft· gel iik' dat· hij geen .100fr. heeft 
weggegooi d , 1·/ie wel is geweest , bectankt , volge.ns e ae rijkswacht .tn de panne 
zijn jullie allemaal bra :ci,:J:' ge1,zees ~, volgend Jaar een grote verassinc; (mi se 
hi en ) voor de seasicieg:i.ngers zonder slaping ! Di;J mij is er wei ge 'n n.L 
aa ts ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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