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KWALPOL 4 IS OI T, EN METEEN OOK 1 JAAR KWALPOL . NOOIT GEDACHT QAT HET 
ZOVER ZOU KOMEN. OF JA , EIGENLIJK WEL, MAAR ZEG NU ZELF, EEN ZIN ALS 
''NATUURLIJK STOND HET AL VAN MEETAFAAN VAST QAT IK HET ZOLANG ZOU VOL
HOUDEN", ZOU LULLIG ZIJN, EN VRESELIJK ZELFINGENOMEN. NIET, dUS . ± 1 
JAAR GELEDEN BEN I K DUS MET KWALPDL BEGONNEN , IN BRIEVEN OIE IK IN HET 
BEGIN SCHREEF NAAR BANDS, PERSONEN E. O. HAD IK HET WEL EENS OVER MIJN 
INTENTIE EEN FRISSE WIND TE ONTKETENEN IN FANZINIE . OF DIT GELUKT IS, 
LAAT IK AAN JULLIE OVER . ZELF VIND IK VAN KWALPOL , DAT HET PAS VANAF 
NR3 GOED BEGON TE GAAN , IK KRIJG NU DIKWIJLS BRIEVEN VAN MENSEN MET 
REAKTIES OF VRAGEN OM OOK 1 KP TE KRIJGEN , • .• IK KAN ZELFS MET EEN GE-
rust GEWETEN DE OPLAGE WEER VERHOGEN. WAT ANDEREN ERVAN VI/ONOEN , Is 
OOK IETS WAT ME ALTIJD NAUW AAN HET HART HEEFT GELEGEN . UIT GESPREKKEN ! 
ME T LEZERS MERK IK MEESTAL OP DAT HET VOORAL DE SCHRIJFSTIJL IS , DIE ! . 
HET 'M DOET , WAT ME ZEER VERHEUGT , WANT HET IS VOORAL DAARAAN QAT IK 
VOORTDUREND WERK, EN IK KAN WEL ZEGGEN DA T IK STILAAN EEN ZEER MUGGE
ZIFTERIG PERFECTIONIST GEWORDEN BEN. TJA ••• VERDER VAL T KWALPOL NIE T 
ECHT OP DOOR ORIGINELE ONDERWERPEN, DENK IK, MAAR JE KAN NIET ALLES 
HEBBEN . 
GENOEG NU . KWALPOL HEEFT HET VOORAL OVERLEEFD DOOR JULLIE , DIE AF EN 
TOE WEL KLAARSTONDEN MET LEUKE REACTIES , IOEEEN, PORTIES MOED EN LEVENS
VREUGDE IN TROOSTELOZE DAGEN , OPBEURENDE KRITIEK, HULP, ETC • •• EN NIET 
DOOR HEN DIE HUN BEST OEOEN VAN GEEN ENKEL NUT TE ZIJN , OP WELKE MANIER 
DAN OOK . NU IK TOCH BEZIG BEN , VOOR DIT NR . WORDEN BEDANKT : WILLE(voor 
de SEO-info), JONGE HELDEN(& vooral Bart voor de leuke tel e foon t jes , ab 
und zu . •• ), EN DE MENSEN OIE RUILABONNEMENTEN BLEVEN STUREN OF STUURDEN . 
OP DIT OGENBLIK WACHT IK NOG STEEDS OP EEN BAD INFLUENCE-INTERVIEW , 
MOCHT HET NOG OP TIJD BINNENKOMEN, DAN OOK BEDANKT HIERVOOR. 
VERDER ZOU IK 'M BIJNA VERGETEN : GOEIE OUWE NIELS vd VOLENDAM WALTERS, 
BIJNA EVEN GENIAAL ALS IKZELF (oeoeoeoe-onno . ).-<.~~)e !! IeDEREEN ZOU ZO 

...!lilD.ERHAND AL DE WAAKHEER MOETEN LEZEN , VIND IK, OF U BENT EEN MISLUKTE 
.. · ·,irzzA. VERDER NOG BEDANKT AAN ZIJLIEDEN , DIE ME HIELPEN TIJDENS DE PRO

JEKTWEEK , MET STICKERTJES EN PAMFLETJES&ZO(Frank Geeraert den kweldui-
vel , Dirk not the music Van Saene, Hugorter en Pleister De Bäcker , Vi
deoPim , Ben from LUIK, en alle anderen). 3 HOERAATJES VOOR VERKOPERS 

· SWAT, DE NAR, OUWE BROS , LOLLY EN MEZELF . EN JOOST NIET TE VERGETEN . 
DA ' S AL. EIGENLIJK DACHT IK EEN LANGE INLEIDING TE MAKEN , VOL GEKANKER 
EN STUFF , MAAR WAAR VERDIENEN JULLIE HET? IK HEB ER TROUWENS GEEN ZIN 
I N, MIJN GEEST ZIT VOL LEUKE MUZIEK , de BUZZCOCKS , DE GRABBITS , SCOUN
DRELS. HAAaAAAaaAA!(gelukzalige kreet) . TROUWENS MOET IEDEREEN DIE 
NIEUWE LP VAN DE SCOUNORELS MAAR KOPEN. IK OOK, EIGENLIJK. 
KWALPDLS , IK DURF ER NOG NIET AA N TE DENKEN , MAARRè , STUUR ALVAST RE
AKTIES, ARTIKE LS (die liefst niet over het kweken van schaaldieren , noch 
over de I NDECENCY-ep gaan(daar heb ik je weer!!)) & ANDER FRAAIS . REST 
ME NOG U ALLEN VEEL LEESGENOT TE WENSEN, LEUKE EXAMENS BINNENKORT , AL 
81 IlF IK VAN MENING DAT HET GEHELE SCHOOLSYSTEEM VERWERPELIJK IS EN 
,:;;mNOIG GEWIJZIGD , AL DAN NIET COMPLEET TE VERDWIJNEN DIENT. 
STUURT GUL EN ONBESUISD NAAR : BAl2-i S<.HCOFS 
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5AO BRAINS(UK)-Leqends from the End of Time 1Lees a.a,n.dachtig· deze folder en be-
SPERMBIRDS-Live in Aalst waar hem zorgvuldig_. 
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BERURIER NOIR-Joyeux Merdier! -~e-..... VAN BINNENLANDSE.ZAKEN__,. 
~.-wtc,etc.etc. Waarom doe ik· dit eigenlijk? )j 



TOO r\!1AJ\JY COWBOYS 
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In deze tijden van toenemende vercommercialisering in de hardcore/punkwereld, doet 
het goed nog eens zoiets als de midden· '87 uitgekomen Too Many Cowboys-2LP van The 
Ex in handen te krijgen. 
Vooreerst de prijs al: 270 belgiese frank, voor 2 lp's, 1 flexi(met uitleg derbij), 2 
postkaarten, l poster met teksten op achterzijde en l krant "A Piece of Paper" onge.,. 
veer het formaat van een doordeweeks dagblad, inhoudelijk veel interessanter dan door 
deweekse dagbladen ooit zullen worden. En een hoes en twee binnenhoezen natuurlijk. 
Maar die had u er zelf al wël bijgedacht, vermoed ik. Je zou al voor minder punker 
worden, als onbemiddelde jongere. 
'A Piece of Paper, or how to do it yourself~ barst los met een afrekenen met de offi
ciële muziekpers en evengoed met hedendaagse artiesten (You don't make records for 
thèm, remember? Die 'thèm is dan de pers, dus) en vandaar naar het A.L.F., compiled 
& ánnotated by Chumbawamba 1987. Spain '36 ••• • Nicaragua 186 geeft een goed beeld van 
hoe (usa)propaganda nou wel werkt(e).Volgende 2 pagina's tonen 8 voorbeelden van DIY 
i n Am*dam, van radio tot magazine. Er valt nog een lange weg af te leggen, hier. 
Defend Big Mountain, over de indianenstrijd(They have made us many promises, more 
than I can remember, but they have never fulfilled them, :' except for one: They promi
sed to take our land, and they did.-Red Cloud). Verder nog een collage (who'll libe
rate us?) en Dorpsoudste De Jong in het-help-Engels. 
2de (nuja) deel begint met een recept( j e vervangt de pork shoulders best door iets 
anders!) en gaat dan over in iets ·minder eetbaars, de NOLYMPICS en Frontline Info , 
een constante bron van informatie over acties, demonstraties, en ook archief. 
Vrienden BGK krijgen (en verdi~nen) ook een plaats, daarna nog wat over het No more 
Censorship Defence Fund, Kamagurka en Herr ·Seele, tot mijn verbazing , hoe je zelf een 
pl aat kan (moet) maken, over de Redskins, Viva Umkhonto, een beetje wat al in het 
boekje bij de gelijknamige benefiet-lp ook stond en het geheel eindigt met 'a gig', 
gewoon een leuk verhaaltje. 
De flexi is van Nico Van Apeldoorn, en is een gedicht (met muziek van Beat Cornaz en 
Kees vd Haak) over de dood van Hans Kok en hoe iedereen die schuldig ..as er zich toch 
weer handig wist uit te praten, zoals in bijgevoegde tekst ook ,wel uitgelegd wordt . 

· Mooi wordt het natuurlijk ook als de pers in dit geval niet meer dan een nawauwelend 
orgaan blijkt te zijn.. . leest Kw/1,.l\'OL, ew~ t.e ~~1'··· 

En dan The Ex zelf. Vergelijkingen zijn oersaai en stom. Ik vind het best wel fasci
nerende muziek, het raakt wel, ··en "lyrics aliout what affects us personally, .as a ·,,-.:: 
band" . 
Enige spijtige is dat de mensen die het nodig hebben, zijli~aen~die ik konsumeerpunks 
pleeg te noemen , deze plaat wel nooit zullen kopen. Er staan dan ook geen solo's op. 
De·,,plaat is te verkrijgen bij zowat elke onafhankelijke distributie van platen in de 
Benelux, je bent gek als je hem in de winkel voor 4-500 frank .~oop~. ~.- , . • . ~...,..,~-,~--= ···•. 
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Naar aloude gewoonte werd dit jaar op onze~uja''onze'' , als het .even 
kan wil ik er zo weinig mogelijk mee te maken hebben)school 1 project
week georganiseerd, voor S en 6 (waaronder ik), met als thema ditmaal 
'De Zwarte Gedachte', waarmee niet het warrige hersencelprodukt van een 
stel njoewevers werd bedoeld, doch het andere. Nazisme, fascisme en zo, 
weetjewe1. · •• Leek me best wel interessant, eigenlijk, vandaar dat men 
later na mijn dood schreef: tussen 7 en 11 maart 1988 kende Bart een 

' zeldzame heropleving kwa entoesiasme, een fenomeen dat zich echter niet 1 
' licht zou ·herhalen. (Projectweek~best wel leuk weekje, met elke dag zo'n• 

2-4 uur leu.ks over 1 bepaald onderwerp.) *l 2 3 St~~- 7----r-;, · 
~ ' . ,,··.. ~ ./ 
"".---1'i'~"and~g _ _7 _'3 .:/ ·: ~~~- · , ,.. ·· · :· ·~ ;' 

- ~~"':'I:..:~- _ .._. ., ~ ., .. • • 

Spits werd afgebeten door een tentoonstelling van de Auschwitzstichting _\ 
, over heel de opkomst, het bestaan en de ondergang van het derde rijk. 
Best wel interessant, vooral voor menschen die nog maar weinig over het 
verwerpelukke systeem der Nazischme wisten, waaronder ik dus niet (Hij 
weet weer ergens het fijne van en wat zullen we het geweten hebben-red. 
0 nee, dat ben ik zelf!). Wel reeds de eerste kreetjes van 'aargh, hoe 
dom' en'afgrijsuluk' en 'èèèh ' en maar goed ook. Zodra niemand meer 
spontaan 'jeezes wattuneikels' uitbrengt bij het zien van dergelijke 
onzin, is het gedaan met deze wereld . Voor mij alleszins. ~ ~ 
Verder d~e dag, misschien wel öe · interessantste 2 uur van d~ ·hele week 
wat mij. .. ·betreft. Régine Beer is een hartstikke goed en lief· mens, wat. 
het feit dat ze ooit naar Auschwitz werd gezonden alleen maar verergert., ' 
Ik kan alleeen maar bewondering opbrengen voor iemand die het op zich 
neemt om met niet aflatende energie scholieren in te lichten over hoe 
vreselijk het is je vrijheid te verliezen, en waar onfrisse ideeën zoal ·ir.: 
toe kunnen leiden. Ten zeerste oniroerd en ook wèl kwaad , omdát sommi- -~ 
ge idioten nog nikxs geleerd hebben. ,· .· . , ,..0,, . VLAA ·- V· · 

. '·. . liiffliJ:•im~ l'I V MS BLOK GROET ,. · ,, .. . J. tUET.. . · Komwbl/ t ' 
.. __ . Dinsdag 8-3 ~~~1 t>Oetl Ot&-5U1.49-St8ll1:.~1377Ji~ 

was er niks voorzien. Zelf maar wat init iatiëf. genomen· en 'heel d ·· d -- · ,; -,,.;_ 
nagedacht (een hele prestatie · kl 1 e ag 1 

• ''·,·:~~w"'%''-"":';'_0'",•'•X<r •:;:,,-- .,. __ • in aS Okalen doorbrengende)• ,--.:=,'-' 
~ ::,,: ::':,.~~:::,-:-~~~~~..:.1::-jf>:;f".:· ~t:~('>•.:.,· ;.,,r::~y~ ... ~..a_r.,..~v-----~'!l _ - .1. • • ~. : · ..... : ~-~:r<,;·-.. -:-·§:~,·-~i.~''1' ... <t•-'!. ':"'\. .. -.~.-- -: •• •• :·._p .t ·.;.-..;:_,.;.~~~ ... -9·~~3 '' - --~· • -~J-~~"<-::$t:::@.::f.~--:\i;.) ... ::ci;~:-·:.:·!':·::.··1:~::~-_;;~:"',i,~·;.i~Woensdag -~ f_s;·. ,,,,_:;:.:· ·" • 

· --~-:-.-:=..~·:::w::-;-;i=::::::~~:-:S~t,'!~:f-t~;.::~ii--:.~:-..e:.,>i~~~~~~··:·;·.~.:~:5-.~::··~ :-:.-~·;'.,:· ..:."' . 
Hoera, hoera, video , en wel de b~w·u~t-~"'"p1'1\;,-f'ä~:_~i tzending over raci-s:. 
me, op &:oot scherm, waar door zich bijwijlen vreemde kleurendiafragma's i 
~p kaalgeschoren neo-koppen ontwikkelden. Wat ze alleen maar belachelij- · 
er ~aakte ~an ze a~ waren , · En zeggen dat er ook skins bestaan wiens 
~~l~:=~ :q~i~ale~t is aan de lengte van hun haar. Maar hellep,. waar zijn ! 
~ebbende . einig nieuws ~c~ter, die dag , b~~a iedereen dit reeds gezien ! 

17;"~ ... Q !îiiil:i#&.~, - •. . - iY ·~ . tf0Yr.. · , · e1.~a p?nderdas 10_3 • 1 - - . ·--·~ ;&tJ . . . ~ ~, , 1......... . 
Film. Het Zw~~te Orkes7 nog maar - 'ns(4e keer ondertussen , · voor mij). WeD 
al een tameliJk oude film, doch!! !De vergelijking met nu ging eens te 1 
meer. op , WNP , Farces Nouvelles, Staatsveiligheid, allen zullen ze er · 
zijn op het Bende van Nijvelproces . En even snel weer de doofpot in : • 
want wat dacht u wel?? ' · -·1 
Le~k om te ~eten : Pen P . waren er niet van af te brengen dat de VMO in f 
feite een links komp~ot was om rechts in een slecht daglicht te stellen . . 
e~ R ging later als ie groot zou zijn mee op kamp met de Hoffmanngruppe,: 
hiertoe aangezet door beelden van halfnaak te worstelende mannen in de i 

sneeuw, tijdens zo'n kamp.BespQur ik daar enige abnormale gevoelens je- ' 
gens blote mannenbovenlijv~~.?. Foei hoor! 

-VUi\. . 



was bedo7~d als,afsluiter van de week, met een debat. Daarop aanwezig 
zouden ZiJn ( waren ook aanwezig, dus waarom weer zo'n verdomd lyriese 
om~c~rijving?):Etienne Yerhoeyen , historicus, Régine Beer , te gek mens, 
B~:gitte Rask~n, moderator en tevens lerares geschiedenis en maatschap
piJleer(aan mij bvb.) en last but not least: Filip De Winter simpele 
demagoog en d~s parlementair voor le bloc flamand(lekker pûh!) of was 
het omgekeerd . Axies hadd7 n wat vlug voorbereid moeten worden, vandaar 
waren er ~at ?verhaa~te d}ngen gebeurd (i~ geef toe), maar ja ••• Toch 
een massa Nooit Meer en Destroy Fascism stickers alom en dan vooral 
voor; ~~ Vinters neus . Hij voelde zich dan ook terecht geviseerd en be
gon ziJn show met o~s (hier was ik nou wel bewust bij)te feliciteren en 

d t " ·1<' i,."'~~ ' .... " -te 1.egs~" a .-, , "'~ · . · . . . . y ._., 

fascisme verwerpelijk was, wáarna l gigantiese propagandaslag aanbrak, 
die zowat het helt debat zou voortduren. Ik was ten zeerste geroerd . 
Hoe konden ze ooit zo'n lelijke dingen gezegd hebben over die vriende
lijke mensen van het Vlaams Blok, die toch wel ~ls enige de problemen 
durven aanpakken, die toch eigenlijk heel menslievend en anti-fascisi · 
ties zijn? Nuja, Verhoeyen kwam over iets anders praten en Beer wou 
niet over politiek beginnen en Raskin moest oprecht haar best doen mo~ 
derator te blijven . Wat meteen mijn enige kritiek op de organisatie was . 
Niemand was uitgenodigd met als doel De Winter's leugens en 'feiten' ~ 
te komen weerleggen. Ook kritiese tot zeer kritiese vragen brachten hem 
niet van zijn stuk (Jaja, het lijkt een kontradiktie, maar ze hébben 
leren liegen op geloofwaardige wijze, wat ze alleen maar gevaarlijker 
maakt, netuurlek) . Alles heeft zijn grenzen echter. Zeer kwaad werd Flup 
dan ook toen ik hem als ultieme grrr!! confronteerde met zijn knufpel
en ketting studentenverleden. Briesend en snuivend ging hij af en wat 
dacht ik wel' en 'dat hij wel praeses was geweest van NSV, maar of hij 
soms wapens bijhad'. en ' vooral 'waar ik het allemaal vandaan haalde'. 
'Nee, maar maak uw mouwen maar eens leeg ' en 'zo ben ik wel, HE, om ver
haaltjes uit mijn duim te zuigen'(ik weer). Overigens heeft ie alles 
later zelf toegegeven aan l persoon, wat ie dus eties niet verantwoord 
vond voor een zaal van zo'n 270 mensen . Eindstand 1-0 dus, en nog be
dankt aan sommigen voor de reakties op mijn optreden ( en dan hebbu me 

geen bas zien spelen!!) • . 
"'' · • • • 4,· • ~ C o n c 1 u s i "' ,. • •• ,.<;. ~~~- .. . ~JJJ -~,;..,: e • ·1· .... ~- ' ' «~$/' '·. ~ • ·,~ 

. do7': ~el eens goed te m·ërk en at de meeste jongeren nog zoooo rechts 
niet ZiJn (leest Kwalpol, mensen!), zelfs die van wie ik ut niet ver~· 
wachtte, hoewel na zo'n w7ek IEDER WELDENKEND MENS wel genoe zou moeten 
hebben van slappe demagogzese onzin . · mm~•• g 

In mijn eeuwige geul over hardcore en punk lijkt het wel of 
ik er geen zak meer aan vind . Zo komt het alleszins over bij enkele mij 
bekende personen, merk ik soms . Wel. daarom misschien, voor wat het waard 
is, wat uitleg . De punkbeweging is het verschijnsel, waar ik mij nog het 
meest. in thuisvoel, waar ik me nog het meest mee kan identificeren. Ik 
kan me niet voorstellen dat ik elke week in een schreeuwerig unifqrmpje 
op een drassig weiland'Antoinette wie heeft de bal' zou zitten spelen, 
bij wijze van spreken. Ik beschouw mezelf als punk. Punk is iets inner
lijks voor mij. Gewoon voor jezelf denken, kijken wat er gebeurt en hier 
zelf konklusies uit trekken . W!l#H±i 4'ilimii!MQ 
Uiterlijk alleen kan je geen punk zijn . Hoe hooge pieken ook staan, hoe 
ver je ook per skatebord springt, van hoe hoog·je ook durft duiken, hoe
veel platen je ook hebt , hoeveel 'ruige' bands er ook op je jasje staan, 
hoeveel verschillende t-shirts je ook hebt , ••• het heeft er geen bal mee 
te maken. En zolang er nog mensen zijn die dit niet _beseffen, blijf ik 
ze de volle lading geven . Jawel . 
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hoorde, bleef ZlJ~ -verdere leven verteerd door een vreeslijk 
Ambetant... ____ :.~ ~IJ~ 11;... . 

. 'k had er all). Vandaar zullen sommigen al hun neus opha-trauma (waaronder ik, maar l ---len, met de wetenschap dat Jonge Helden b~staat uit ex-leden van Ambetant. Nochtans 

punkers moeten niet zo bevooroordeeld zijn, Bart zegt dat z~ nu veel beter ---- --dus waarom geef je ze geen nieuwe kans in,:je favoriete groepenlijstje, of geef 

ze gewoon de kans opnieuw objectief beoordeeld te worden. Een paar maand geleden ?' 
_.. • IJIOO!IIMIJIIIIIIIIWr.i!II 

schreef ik in een zeer oninspirationele bui naar Bart, met de vraag of ze 'ns wat 

. -- ---voor Kwalpol. Ze deden dus zelf dit interview. Vandaar de 

ff nny er biJ'. Danny'" i~s~u solo-gitarist. pollige vragen •.• 
en taffen typ. Die dus op zekeren dag 

Hoe zijn jullie ontstaan? zangeres meebracht (waarvan ik de naam 
D: Onze Bart kocht zich een gitaar voor :

1
i absoluut niet kan ontcijferen- B.) Maar 

zijne kerstmis( 'SS). Toen hed hij een ' die er na een maand weer uitgezet werd, 
gitaar. In april '~6 begonnen we dan te ·<1 wegens idee- en karakterverschillen. 
repeteren met Ambetant . Niemand kon l ;&i§Jijn en Dick zingen nu dus. 
noot muziek spelen . We pikten bij een l'.t:'-,"l" . '"---2211 ! 
vriend een zolderkamer en beukten er ;f< Hebben jullie muziekschool gevolgd of iets 
daar op los tot zijn ouders gek werden · dergelijks? 

S: Bij Ambetant had niemand enige muzi-
en we er weg moesten. De bezetting was kale ervaring, wat duidelijk te merken was 
toen: Dirk:Ram-bas, Bart:Ramp-gitaar, aan de kwaliteit. Alleen Bart had al enke-
Jo:Debiele-drum en Dick: Stembandprobeer- le gitaarlessen gehad. In FR kwam ik erbij. 
selen. Met de opnamecassetjes uit die ...... ,-~ .. -.-~ 
tijd jaagt men 's morgens nog altijd het Ik had weî'\f;ft:,-'~uzikale ervaring (2 
volk weg op fuiven. Toen kregen we een jaar klarinet), maar van b~s s~~len ken-
repetitiekot boven een jeugdhuis ('t Pu- de ik niks. Dick, Bart en ik z1Jn wel elk 
naiske). En daar zitten we nog steeds(za- : lessen gaan volgen . Danny heeft zichzelf 
ten, ondertussen, vertelde Bart net aan ti- gitaar leren spelen. Om ietwat fatsoen- _ 
de telefoon • •• -B.). Dick is toen begin- ;;. lijke muziek te kunnen spelen, moet Je ook . 
nen drummen en Jo nam zijn zangplaats in. '!J iets van muziek afweten.(Logies toch?-B.) 
Maar Jo kwam bijna nooit op de repeti
ties en Dirk kon alleen op zijn eent j e 
bassen. Toen zijn we maar gesplit. Goed 
hè. Met Ambetant hadden we 1 optreden, 
samen met Scoundrels, en wie daar was 
trekt nu nog altijd van de ziekenkas. 
(Ja, daar zal je 't!.hebben; de enige die 
weer niet wist dat je een vergoeding kon 
krijgen voor aanwezigheid daar ••• Juist , 
ik weer!-B.) (Slecht , zè!) . 
Toen hebben we een tijd zonder groep ge
zeten en in maart van '87 begonnen we dan 
met Foetus Revolution . De bezetting was 
toen Bart-gitaar, Dick-drum en Stijn- bas . 
Stijn was/is de broer van Dick en dat 
ventje wou ook wel eens in een groepke 
spelen. Dat mocht hij dan wel eens van o 
ons, en hij kan nog spelen ook. Dus bleef 
ie maar. Toen misten we nog een zanger/es; . 
We hebben er een aantal geprobeerd (dag 
Jo, dag DaniëLLe) In september kwam den 

Hoe oud zijn jullie, wat doen jullie en 
wat zijn jullie hobby 's? 
B: Stijn:17, student. Pinten drinken, ze
tel zitten , bed liggen, tv hangen, boek
jes lezen, muziek, vegetariër. 

Dick:19, student . Pinten drinken , spe
len in bed, vegetariër. 

Danny:20, werkt. Meisjes versieren, ~f 
pinten drinken, hardrock pieke (?- B. ), gi- K,:,~/t( ' 
taar spelen. j 

Bart: 19, student. ChocomaJ_ heffen,. 
$nelheidsdu~vel op de broDDDer, studeren 
wanneer as-woensdag op een paasmaandag 
valt, optredens organiseren. 

e, ---: a@'rtf] 
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Waarom zijn P.R.U.L. 
gestopt? 
D:Bart is naar den drukker voor een potte
ke tipp-ex en is nog niet terug. Nee. Het 
was de bedoeling van Prul en Doodtschrei
ver 1 fanzine te maken, maar daar is niets 
van in huis gekomen .(studies en de groep). 
Ook is er geen maja de brij 2 gekomen ( 
tijdsgebrek en weinig reakties van nieuwe 
Belgische groepen). Wel nog bedankt aan 
de mensen die eraan meewerkten en een ex. 
gekocht hebben.Toch niet weinig! 

Wat voor een muziek spelen jullie en door 
wie zijn jullie beinvloed? 

\~~~:;r!~;.~ r~f ,r. ;,. 
. ~ ... ,;,,,,·,;i, ' •. 

?'~-~~/· ~ , ;.;_:!: :l,i. ~. ,~ ~ 
. . ~ J~l ,,_ · _.!:G • 2L: . .·- .. , :1 u . 

t:: ' -· .· ~ •r-i ·. 
;. · ~ co · ~ ::t: ... ~ ··::J::~ A .,; 

... l '.: ~·1 c::j - ~ 1··~ . · :~ wu11!, .,;,: .,;.~ 
r·was . nîet duu'r en gemakkelijk te berei- .... .~ 

,.,1 ken. Maar die zaal is niet meer te 
huur. De eigenaar van de zaal gebruik
te het geld van de huur voor de beta
ling van'een nieuw dak. Toen het nieuw 
dak erop lag was de zaal niet meer te 
huur. Er is dus gewoon een probleem v~. 
geen zaal. Er zijn er wel, maar die 
zijn te duur en te afgelegen. Spijtig, 
nietwaar ••• -Wel. Datwasut. Ik heb ze nog niet ge
hoord, maar het zijn echt wel te gekke 
mensen, eigenlijk is het spijtig dat ze 
zo geisoleerd zitten daar in Sint-Trui 
den. Maar dit kan veranderen misschien 

S: Ik zou onze muziek niet bij een of an- · 
der muzieksoort of groep kunnen plaatsen. 
Onze muziek leunt soms aan bij hardcore, 
soms niet . Onze bedoeling is te spelen 
wat we leuk vinden, niet om ergens ge

als je naar hen schrijft, of hen een op
treden bezorgt of zo. Kommunikatie is 

~, toch wel een zeer mooi begrip. 
1".1i\bg eé# plaatst te worden. ~·' - ~;<]iii;;;;-.'"'- Bart Coenen . , /S . . Hermans 

·wat is het doel van de groep? Rummenweg 85 · Dick tiJn 109 · 
'* B: Beter en beter worden, en teksten sch · 3800 St.-Truiden 

rijven waar men wat aan heeft. i!\ 011/682649 
Optredens, een demo en als het lukt . 

: een EP. 

. Waarom zijn er geen optredens meer in 
Sint-Truiden? 

.D: Er wordt ons dikwijls gevraagd waarom. 
We hebben er vroeger zo'n vijftal georga
niseerd in het lokaal vd Scouts . Die zaal 

\ 
'-ft~~iîl~ \ ,. 
ti~~'\d \OORLAM. 

Men vil ons doen geloven dat one idealisme nalef ie,en tegelijkertijd 

probeert men one ervan te overtuigen dat we"de werkelijkheid.maar 

beter kunnen accepteren. Idealisme ie echter een deel van diezelfde 

1 werkelijkheid,en zal dat net zolang zijn totdat er een werkelijkheid 

, zal bestaan waarin alle meneen?ij zijn. Zij die beweren dmt one idealisme 

l_'Wii .natef ie,verklaren daarmee d~en deel van h!!!1 werkelijkheid naief ie. 

1\ We moeten e_:i;__ dus voor zorgen dat ons idealisme deel blijft van hun 

werkelijkheid. We moeten hen blijven confronteren met het feit dat 

het berusten in een onderdrukkande werkelijkheid,het niet geloven 

de kracht van het individu zichzelf vrijte vechten,en het aan

vaarden van de haat i.p.v. het streven ,pa.ar liefde , nalever 
• ' ... 

is dan het uitdragen van idealisme. · 

'}.wet\.. 
,. 



'.l 
·~ 

HOE KP AAN Z'N' 
NAAM K'lVAM · ·· ç 

mensen vragen me wel eens waarom kwalpol'kwalpol· heet, en 
niet'fucking shit•of zo , zoals ieder zichzelf respecterend 
fanzine. om uw nieuwsgierigheid te bevredigen volgend kom
pleet belachelijk verhaal . als het even mag, ja? 

Heel diep onder de oceaan ••• Nee, dit gaat fout, heel diep onder de oce
aan is er namelijk, behalve zand en zo, helemaal niks. 

Heel diep in de oceaan dus, leven naar het schijnt =mun leeraer io o
gie, 2 jaar geleden) 2 soorten pèl±epen; 7en wel bloempoliepen en kwal
poliepen. Elke gelijkenis tussen beide soorten berust op een delirium 
tremens alcoholicum van mijnentwege vorige week. Maar 't gaat al beter , 
dank u. Bloempoliepen dienen als geheel pejoratief te worden beschouwd, 
in de wetenschap dat dergelijke specimen zich onledig houden met het 
roepen van ''haliehalo'' in stationshallen(onzin, natuurlijk) , watertrap-
elen en verliefd worden o de onderkant van roestige sur fplanken. 

GB HEEL TE VERWERPEN , DUS! :-----

Huptweedrie, met ui e stem ver e en zij om et even wek ied van Kik
kerspuug, ingeval van gewaerwording eener pijlinktvis. Een g l imlach op 
het_verwe:rde gelaat mompelen ze ''maar dan toch zonder dierlijke vetten 
weliswaar. Stemmen doen ze allang niet meer en Mike Verdrengh kan hen 
"'Îlauwelijks bekoren. Kortom, kortom, deze animalen kunnen wel tot mijn 
vriendenkring gerekend worden, ook al verviel de ''iep'' in hun:naam om 
deontologische (moeilijk woord, voor betekenis schrijven naar Frank 
Geeraert*)redenen sinds 1986. Slechts een klei ne splintergroep bleef 
zich vastklam en aan de aloude naam. · · 

Maar zeg nu zelf, wie noemt een fanzine nu Kwalpoliep??? 

1 



• WELKOM IN BELGIË: 
.1. 

L.:.... :.:-0..:½iSi ai@JiW.Jil-1:" 
in België te komen werken? Misschien heb Je t---------- de grote 

reeds genomen? 

Wij , Belgen zijn gelukkig dat JlJ ons je krachten en verstand aanbiedt . 
Wij wensen dat dit nieuwe leven mag bijdragen tot jouw geluk. Om dit te 
bereiken stellen we je voor langs deze brochure kennis te maken met de 
levensomstandigheden en het werk in België. Zo zal je je beslissing tot 
'de grote sprong' kunnen nemen met kennis van zaken . 

Emigreren naar een land dat noodzakelijkerwijze verschillend is van het 
Jouwe, stelt enige aanpassingsproblemen . Deze aanpassingsmoeilijkheden 

· . . zullen heel wat makkelijker te overwinnen zijn , als je een normaal le
ven leidt, een echt familiaal leven . België is een land waar de arbeid 
goed betaald wordt, waar veel komfort te vinden is, vooral voo r wie met 
z i j n ge z in 1 e e f t • op~~ea_:~:~en vree!T}dêl(ngènj 

Je zal in ons land een internationale geest aantreffen . 258 internatio
nale organisaties hebben immers hun zetel in België, en vele politici, 
technici , zakenmensen en studenten uit andere landen leven op onze bo
dem . 

Er zijn 
gen als 

hen vervoe-
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VRI DE Dl[REN , , . \" 

EEN LOVENSWAARDIG INITIATIEF: IN NAAM VAN DE BEESTEN. DE EERSTE KEER DAT IK VAN HEN 
HOORDE WAS IN HET DNP-INTERVIEW IN ZELFKRANT 9. ONDERSTAANDE VORM VAN EERSTE KENNISMA
KING IS DE INFORMATIE DIE IK VOND OP EEN PAMFLET VAN HEN, MEER INFO, EENBROCHURE, POS
TERS EN STICKERS VAN HET ANTI..:BONT KOMITé KAN JE VERKRIJGEN BIJ DE 1000 APPELTJES 

RODESTRAAT 28 
(telefonies op nu1Mter 03/233.12.49 .) 6 11 oOO 2000 ANTWERPEN. 

Wij zijn een actiegroep die iets wil veran- , 
deren aan een aantal doodgezwegen mistoe
standen in onze maatschappij. Met name: 
l* De Bio- industrie : Gemoderniseerde land
bouwbedrijven waar dieren van de wei naar 
donkere schuren verhuisd zijn. Kippen wor
den met vijf in een legbatterij gestopt 
van 40XSOX40 cm. Geen zand om te scharre
len, een afgebrande snavel om niet in soort 
genoten te pikken en geen ruimte om de 
vleugels te spreiden. Mestkuikens worden op
gepropt in duistere schuren om in 7 weken 
van lOOgr. uit te groeien tot vleesklompen 
van 1,5 Kg. 
Fokzeugen worden vastgeketend aan een kil
le roostervloer om na kunstmatige insemi
natie zoveel mogelijk biggen te werpen, hun 
hele leven lang. De biggen verdwijnen met 
z'n tienen in een hok van 2 bij 3 meter. 
Gekastreerd (bij volle bewustzijn, dacht ik 
-Bart.), hoektanden en staartpunten wegge
knipt, overgeleverd aan wekenlange verve-

. .J,.i.ng. Mestkalveren worden 20 weken lang ge
ïsoleerd in houten kisten van 60X60 cm. Als 
enig voer kunstmè¼k om mooi wit vlees te 
produceren. Dus geen ijzerhoudende voeding 
waardoor ze hun leven(?) lang bloedarmoede 
en diarree meedragen. DE BIO-INDUSTRIE IS 
DUS EEN MODERN CONCENTRATIEKAMP VOOR LAND
BOUWDIEREN. 
2* De Pelsdierfokkerijen: Nerts, bisam, 
persianer, konijn, ocelot, lam, beverrat, 
zilvervos, blauwvos, chinchilla en zelfs 
katten en honden. Miljoenen dieren die wegt, 
gehouden worden van hun natuurlijke omge~; ,, 
ving. Miljoenen dieren die jaarlijks afge
slacht worden om de mens een twijfelachtig 

. ~ussymbool te verschaffen. Individueel 
opgesloten in gazen kooien; gedwongen tot 
een onnatuurlijke paring, eventueel met toe
geplakte mond; als voer een klont brij die 
bovenop de kooi wordt gedeponeerd; een jaar 
lang verveling, gekenmerkt dooor allerlei 
stereotiepe gedragingen zoals in het gaas 
bijten en zenuwachtig heen en weer lopen(en 
zelfverminking?-B.).KOrtom, wachten op de · 
dood: In de herfst worden de dieren gedood. 
De kleine pelsdieren worden in houten bak
ken geworpen en vergast; de grote worden 
vastgehouden met een klem en geëlektroku
teerd . 

~ -

3* Proefdieren: Dagelijks worden over de 
gehele wereld miljoenen dieren onderworpen 
aan mensonwaardige proeven in ~etensch~p~e
lijke, universitaire, industriele en mili
taire laboratoria . De meest uiteenlopende 
diersoorten komen voor deze folterpraktij~ 
ken in aanmerking. Vooral honden, katten, 
hamsters, guinese biggen, apen, schapen, 
ratten, muizen en konijnen worden dikwijls 
zonder controle van buitenaf, zonder 
verdoving en zonder degelijke naverzor
ging aan de lopende band opengesneden, 
levend gevild, met talrijke virussen 
besmet, : vergiftigd, bestraald, psychisch 
gemarteld , en aan de meest krankzinni-
ge en meest pijnlijke experilllenten 
blootgesteld . 
Apen, hamsters, konijnen , ratten en 
muizen worden voor deze proefnemingen 
speciaal gekweekt. Massaal opgesloten 
met het oog op een gewisse dood. Katten 
en honden worden meestal opgekocht op 
openbare dierenmarkten en asielen . Ook 
straatkatten en -honden worden weggelok 
en gevangen om te verdwijnen op de al
taren van de wetenschap. 
Over de experimenten, pelsdierfokkerij

. en en bio-industrie wordt nog dieper 
i~~egaah in de brochure (adres boven). 
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\Z~NKER TERfN 
TYFUS 

,Ik w\l dolgraag : 
'een normaa\ 
leven leiden 

. ,.,__ 

iN 

'. Jeezes, wat een trutten. Je zal maar op zo'n lesloze dinsdagnamid
dag in een keet als deze belanden. Maar ja, thu is is zo ver, al-
leen me t de fiets, de postbode zal toch niks gebracht hebben, de cl 
Jos zal wel aan I t behangen zijn, m.a.w. ik blijf nog een uurtje, .• ,......... 
tot de school uit is. ··-
Mijn observatieklieren genieten ande rs wel met volle teugen. Is dit N 
nou die fameuze high-society? I k vrees anders wel van wel. Stel je b[) 
voor zo'n moeder te hebben. Wat een kwebbelende types. Vermageren. .,-< 

Tennissen. Sauna. Wat een lulkoek. In een discussie over de zin en 't; 
de onzin van Duitsers die mekaar met 'herr' aanspreken, ook al zijn H 
ze mekaars vader , resp. zoon, gaan ze waarschijnlijk af als mijn ro 
fietsband onlangs. Die overigens nog steeds niet gemaakt is, herin- ~: j ·ro 
ner ik me nu. 'f, ~ 
Ojee. Wat erg. Hoe zijn die twee arbeiders hier verzeild geraakt? 1 ç=: 
Waarschijnlijk zijn ze verdwaald. Ze lijken me te proberen te doen l C'é 
alsof ze zich in het oude vertrouwde café DE WIP bevinden, weetje- '~ '. -~ 
wel , maar ik heb eerder de indruk dat ze zich nogal voelen zoals ~ 
ik in het leven (=wat de fuck doe ik hier?). Arme proletariërs, c 
vlucht nu het nog kan. Op die pet, en wegwezen. Dat mens is jullie ~Q 
toch vergeten , en komt jullie biertjes helemaal niet brengen. ~ 
Het enige leuke aan dit pand is de plee. Ik zit er dan ook de helft r!·P_I 
van d e tijd dat ik mij hier bevi nd op. Toilets are free . Het lijkt I 
SNFU wel. Het is dan ook de enige attractie, waar je je niet blauw l ;if~:~ • 
aan betaalt. 65 Belgiese Frank (Cggsag5t,nee't wordt onnozel) voor -~J-~ 
een porto, je zou voor minder je eigen drank meebrengen. · »': (l.)~ 
Maar ja, menschen komen hier in de eerste plaats om te sporten, na- '· J.,-<~ 

tuu~lijk. Sporten. Labng geleden dat ik dit woord nog op vrijwillige ~_-f-1~ 
basls uitgesproken he • ~ ,;~ 
Nog 13 minuten en deze schooldag zit erop (nee mens ga ergens anders ., , - , 
zitten met je soda. En zeg tegen je vriendin ginder, dat ze haar ,.,·,·· .. ~ 
bontjas in brand kan steken.) K/\ ~ . 
School, nog 2x6 weken of zo. f,; : (l.) 

-en wat wil je later worden, Bart? f \ Q . 
-Niks. j 
-Maar je moet toch iets doen? }. ~· 8 · 
- In een grot gaan wonen en mensen ha ten, dan . ~-_"7 

Nog 7 minuten. Flikker op, tennissen is een softe sport. •· C 
Laat ik maar eens weggaan, in tegenstelling tot Jacobus en Corneel f'-° ' q 
die nu toch in het bezit van 2 lauwe biertjes zijn geraakt . Als ze ~;:· Q 
zich maar niet beginnen op te werken in hun bedrijf. Zoiets zou ,t, H · 

· ~]' vooral schadelijk zijn voor hun echtgenotes. Kijk maar. Wat kan het '--t° ' ro 
Ç: me eige.!'_lijk schelen, ~~J?!?_n toch weg en k_ere nimmerweer. i ( · ro 
!"-- · ,-- --- -- . J_- ,. \0 .. . \ ~~~~~:i!~:o~~ht -- I; . 

ceen cursus jazz-dans .. .. 
' ' .. ~. 
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(4) Hóden ton dago, In eon dlerenhok . 
in een laboratorium van &en Amerl- · 
kaanse universiteit, een hondje dat al 
51 d·agen niets te eten kreeg. De 
hond kijkt het labOfatorlumpersoneel 
na dat voedsel voor de andere dieren 
aanbtongt Op het bordjo voor zijn 
hok staat : "Niet voeden, alleen wa
ter govon". 

t) Een kat In een stereotaxisch ap~ 
araat oc,bewooglijk gehouden in het 
aboratorium van het museum. Het 
lertje kan niet de minste bewe91ng 

maken. Twee stsslstavon zijn tot in 
hot dispsu:, dor oogholten godrukt. 
Een andere staat drukt de tong tegen 
het gehemelte van de mondholte. 
Twee knijpers klemmen de oren vast 
Volgens de gebruiksaanwljzlglng van 
de fabrikant van het apparaat wordt 
de proefneming niet ongeldig indien 
door de samendrukking van de oren 
de trommelvliezen zouden barsten, 
De: proeven werden verricht door 
Lester 8. Aronson en Madellne L. 
Cooper, geen van beiden waren arts. 
De katten waren eerst gecastreerd, 
hun wervelkolom was verw,jderd, hl.l., 
ogen losgerukt en hun gehoor- en 
hun reukzintuig waren heelkundig 
weggenomen, dit alles "om te be• 
proeven hoe deze verminkingen vat· 
baar zlJn voor aandoeningen van 
sexuele gedragingen", zo tuldde de 
olficlêle motivatie, volgens de jaa~iJk· 
se publikatie van het museum, voor 
deze proeven en dit om de nodige 
geldmiddelen te verkrijgen. Boven
dien werd bij sommlg9 kotten de pe· 

(2} De experimentele manie is een 10 wolfshond geönt, hij wil ionen dal n;speos ontbloot en onderworpen san 
vermaak zonder grenzen v?n een de 1wee koppen afzonderlijk kunnen elektn'schfl schokken waardoor deze 
morbiditeit zonder grenzen. De sov- eton. Nii 29 dagen, werd hel monster dieren werden gedood. 
Jotwetonschapper Oemikolf heett de geslacht, omdat de twee koppen doof Nadat In t977 deze fehon, die zich al 
kop van een kleine hond op een gro- pijn gemarteld elkander doodbeten. 19 jaren lang In het laboratorium van 

Û.~ · ., 'i<'t,·~,· dit museum hadden voorgedaan be-
~>.f~~~ > • • • ~ ~ • kend geraakten werd, nog een jaiir 

-6:~ ( . ~,.: .. ·. "'"\• -----...:~,,:iJi'.-.~ . .. ~. MJl '."I verspild aan het bewijzen dal zulke 

Il I n f e i te z i j n .; r O OV "n ~; • 1 0 d . 'i~ 'l!;f. handelingen nutteloos waren, noch-

ze ~een enxele wet - _;:,. _ven e è1e:s~n niet "': e , .,.~d . . 
·heoöen vo~~ a· e.,,,v:la poe l i .JKe wa;,rde c" ooloo ... - - eu1~en omdat 

eze proeven 

. \,,.._ e mens - ..... ., ! ..... ~!,lrd1 -ne · ---Z1 i v o "'n'I ., • --- r-; J.a ;·;:;--.,·~..--' 
,, r , .. en a~12en m~2~ ~1· . 

~enee s!:liddelen en wi; ~,.:;~ "" 101 . voo -:: ~e ~acri:,anten v 
~anvelien of no" m ~~ ~~L :~ . ~nze techr10~ 0Ë1Sc!1E een Q ~n 
Sti ller en d :j " a ___ l n , ·,11,Jfel trok%on " ,- . ~-'-'--€-skund e r . J'.ar,,.o•· Still . - - : --· - vl ,aa~ va n Dr H r eDu"- 1 iek 

1
or ) 0 • _er , neuroJ. oge•1 i r. J.1- • . · " ,.erbe~t 

- v_ • , ~ o . • ':7' ' "'\Çäl·,~•nr.ov er ( Bonds- -\\\ ·~~~:, .·: "~ff .. [_.~.:.:..:::.:~ ___ _J 
~~ ~- ,:tf,, '!: • 
~ - ~· .. ~.1 ....... , ~ : 

:'j;:~}1 -- TOP EXF>ERIMENTEN 
-~ :$ lii'i3~ 101>k-n,û>Slqll<'k 

~;~ F1 LEVENDE DIEREN 
,,, :-,, 

~-',.1 CONTACTADRES: - Blommokcns. 55, 9900 Eeklo • 091/ 77.00.08 
- Ho, tons!olann. 72. t 740 Ternat • 02/58?..45,57 

Kampweg. 123, 2170 Wuustwezel " 03/669.85.39 

.B. : 068·2031082·26 



IBA'D 1NFLUEN 
F-~f ·t t · · d t och nog om in deze Kwalpol te kunnen: het Bad lnfluence-interv iew. Het 
! h:efto~at

1
~p' zich laten wachten, omdat ze zoveel post hadden, schreef Herwin. Wel, le-

. zen maar, zou ik zeggen. 1~ Politiek verandert niet veel, eens die 
!· klootzakken geld geroken hebben en macht, 

8: 'Alternatief' Antwerpen schijnt de 
laatste tijd erg gegroeid, ik denk 
maar aan In Naam Van De Beesten, de 
1000 Appeltjes en de activiteiten er
rond, ••• Hoe staan jullie daar zelf 
tegenover? 
B. I.: Dat is natuurlijk te gek, dat 

. er meer activiteiten zijn en positie
j ve bewegingen(vb.lNVDB). De vele op
' tredens, oat is ook Ok, alleen vinden 

wij dat i n Antwerpen een beetje teveel 
metal-beinvloede bands spelen(gaat het 
er niet om dat er bands met! dezelfde 
ideeën spelen in Antwerpen? Metal-be
ïnvloed betekent niet altijd macho of 
racistisch, en gelukkig maar •• ,B.) 
De mensen in A'pen die zich inzetten 
voor deze dingen zijn bewuster gewor
den . A'pen is t.o.v. vroeger(mensen, 
jeugd) een Pea~e City geworden met 
positieve ideeen en dit vinden wij 
wel 0k. 

B: Ik zou jullie invloeden Engels 
noemen? 
B. I.: Ja, onze invloeden zijn t ypisch 
Engels. Een sterk geheel van bas, drum 
en gitaar tesamen en vocale mixing van 
vier verschillende stemmen (wow!-B. ) 
Dat wij Engels klinken is omdat de mu
ziek ons aanspreekt en wij teksten even 
belangrijk vinden als muziek. Elke band 
gaat sneller en sneller spelen, dit 
noeft voor ons niet. 

B: Ik hoorde ergens dat jullie van plan 
waren een syntesizer te gaan gebruiken? 
B.I.: Wie weet, als het ergens leuk i n 
past, k~nnen we er gebruik van maken. 

8: Verkiezingen. Denk je dat het Vlaams 
Blok weer zo'n succes zal hebben bij 
de gemeenteraadsverkiezingen als in 
december, bij de parlementsverkiezin
gen? Stemmen jullie, voor wie, waarom? 
(wat een nieuwsgierig tiep . ) 
8 . 1.:Wi j hopen natuurlijk dat het VB 
in Oktober verlies maakt, maar dat 
ziet er zo niet naar uit, het VB haalt 
regelmatig zijn voordeel uit het A' pse 
distrikt. De mensen zijn gewoon blind. 
Geschiedenis herhaalt zich steeds. Met 
de jaren stevenen wij terug op een 
fascistischer en racistischer bewind 
af, n,aar dan gewoon in een ander jasje 
gestoken. Dus, wij mogen het fascisme 
zeker niet doodzwijgen. Stemmen: doen 
we wel, want niet stemmen zou die 
klootzakken alleen maar meer winst ge-

. ven. Op wie: op gezond verstand, maar 
1 deze partij bestaat j ammer genoeg niet . 
i Dus helpen wij de kleintjes. 

; draaien ze mee in de molen. Een echte de-
l mocratie of co1TmJnisme, het pure ervan, 
\ zelfs anarchie zou wel mooi zijn, maar 
I de mens is te verrot van gedachte en blijft 

maar uitbuiten. 
1. Het vreselijke in de wereld draait om po

litiek. 
Dus vinden wij: verander eerst jezelf, 
begin bij je eigen milieu, vriendenkring, 
samen kunnen we dan iets bereiken . Laat 
je niet leiden, maar heb respekt voor an
deren om je heen. 

B: DPtredens; wat vinden jullie er leuk/ 
goed aan, wat niet? 
B.I.:+) Mensen bereiken, andere mensen 
ontmoeten, die net zoals jij denken en 
leven en misschien helemaal anders zijn. 
Dat iemand gelijkheid kan terug vinden 
in onze tkesten en zich dan niet meer zo 
alleen voelt in zijn strijd voor en den
ken aan een betere wereld. 
De sfeer aan sommige optredens, verschil
lende soorten mensen die allen samen iets 
doen in een vredige maar toch bewuste 
vorm van protest. 
Daarvoor moet je helemaal niet staan te 
freaken of zo (als je dat wilt , ok) maar 
de mensen die staan te luisteren(en dit 
gebeurt veel op onze optredens) nemen een 
deel mee in hun achterhoofd (woede, geluk, 
hoop, haat, bedruktheid, noem maar op) en 
deze zetten dit om in iets positiefs, bui
ten het optreden, en dan hebben we iets 
bereikt. Je moet niet alleen staan luis
teren en swingen, ook iets doen. 
-) Stomdronken mensen die zich uiten in 
geweld, en alles verpesten, en dan denk 
je wel voor wie staan wij hier eigenlijk 
te spelen? 

B: Wat vinden jullie van fanzines, in 't 
algemeen? 
B.I.: Fanzines zijn ok , niet duur me t in
fo. Sommige zijn te eentonig(te weinig 
actueel , teveel bands die niet echt iets 
te zeggen hebben buiten hoeveel optredens 
ze gedaan hebben, hoe snel ze spelen en 
hoe punk ze zijn), meer diepgaande inter
views zouden beter zijn (dit ligt niet 
aan de vragenstellers all een. -B.) . Maar 
aan iedereen met een zine: toch blijven 
doen. 
B: Zal ik zeker doen. Hoe zijn de reac
ties op jullie optredens en demo? 
8 . I.: Leuk. 
B: Ahum, van leuk gesproken, wat vinden 
jullie van deze vragen? 
B.I . : 10 en 4 zijn wel ok(en nu maar tel
len welke dat zijn-B.) , nr 9 vinden we 
nogal dom, zoals de deze, maar we snap
pen dat het niet makkelij k is om alle 
leuke vragen te stellen. 

~ -1 
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8: Een kwestie van smaak ••• Wel , nr9 
was een strikvraag a là Raising Hell: 
Hoe vinden jullie 8ambix(~P<J'd be dead 
if you don't like 8ambix) , maar Bad In- · 
fluence zou alles niet zo serieus moeten 
opvatten. 
B.I.: Beide lekker. Maar wat de strik
vraag daar in is, zoek je zelf ma~r. 
Het probleem in onze samenleving lS dat 
er teveel strikken en valstrikken een 
bedreigingen uitgevoerd worden. De men
sen moeten gewoon wat opener voor elkaar 
zijn. Throw away your ego's . 

8: Allé hop, zeg nog maar wat, wat jullie 
belangrijk vinden ••• 
8. I.: Eigen ontwikkeling leidt ~l tot 

1 veel en daarna kunnen we samen iets waar- : 
devols creëren. Verlies nooit je ver
trouwen in jezelf, in wat je doet of bent, 
ook al is dat moeilijk . Denk aan je mede
mens en de natuur , die elke dag meer en 
meer vernietigd wordt . De dieren die elke 
dag zonder zich te kunnen verzetten hun , ~· _ 
dood tegemoet gaan. Help. mekaar , met e7n- .·:· . 
heid kunnen we iets bereiken. Denk posi-
tief en reageer. De tijd van op je gat te l
blijven zitten is gedaan, als we nu niet 
beginnen te reageren is het te laat. 

No Future becomes WeNeed A Future 
We will fight for our Setter Future 

Peace 
Love 
Happiness 

In ieder geval is Bad Influence een band 
die het goed meent. Ze verdienen dan ook 
onze steun . 

contact: 

MUZIEK/ CONCERTEN/ PUBLIKATIES / PLATENRECENTIES / 
KUNST/ ACTIVITEITEN/ LABELS/ DISTRIBUTIE/ AKTIE / 
VERZET / KLEIN NIEUWS / AKTIEtHEUWS / AKTUEEL NIEUWS / 
OPROEPEN/ DISCUSSIE/ KRITIEK EN VEEL VEEL MEER ..• 

"MET DE NAR ZIT JE GEEN MIIIUUT MEER STIL 111 

Voor een jaarabonnement betaal je 150 Fr op rekening 
nununer: 068-2050689-39 op naam van "De Nar-Dilbeek". 

Voor meer info omtrend De Nar en andere ondingen: * 
BOULLE BIJRGEL14AN :NEBRHOFLAAN 95 1810 WEMMEL.Il. 

zijn jJllie er~ 
ka,? O:! ta"d 'Rcrnie Fli
les, IJ.0aIVal spi:a<e in 
kJ,elçnl 3 test.aat t-ele
rreal niet, laat staa-, 
eet ze een LP uitt-ette 1. 
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Hoera, hoera, driewerf hoera. ing ik 3 kwalpoledities lang "artikeulss, artik· 
keulss, mun koninkrijk veur artikeulss"-stamelend door het leven, dit keer 
heb ik door middel van een smadelijke list(en wel eerst een artikel schrijven 
voor de Waakheer, alleen daarvoor zou je 'mal kopen) toch wat kunnen loskrij
gen van Niels, brein achter tussen() vermeld fanzine. Al denk ik dat er nut
tigere dingen kunnen gedaan worden op tweede kerstdag. De auto nemen en een 
rit naar Werchter maken, beladen met pakjes en taart, om uw dienaar te fe • 
liciteren met zijn verjaarsdag, om maar iets te zeggen ••• 

~ï...... !i jlf,~ .,.,. ·:. ' . • 

Het was tweede kerstdag en de tijd was gekomen voor miJ, om mezelf los te 
rukken van de heerlijke huiselijke kerstsfeer •.. ärgh! (ruk) .•• En me bij bus 
naar Hoorn te begeven, waar men op mij wachtte. We zouden nl. naar Steenwijk 
gaan om herrie te maken, dat_ vinden ze leuk, daar. "We" was een konvooi 
van± 4 busjes en 3 auto's, met daarin: Union Morbide & Mire Baron uit Bever
wijk, wij (the Vernên Waltèirs!), Passionate Hartless, onze vriendjes, en 
Indirekt, dat die dag gelukkig hun laatste op .•. Nee sorry, dat d\e dag voor· 

het alderlaatst zou optreden! Ook daarvoor waren er nog een hoop suppor
ters meegekomen, waaronder het beroemde Spierdijk Contingent. Het was dus wel 
grappig om, te Steenwijk aangekomen, elkaar omringd te zien met èekenden ••• 
- ~--- · - - ·- .. , .. " " -:;._ - .-1 . ' . - . · ,._ 

~teenwijk, veel kerken, weinig te doen, was zo ' n vier jaar geleden een bloe-
iend punkcentrum, met om de paar maanden festivals in De Buze (kleine greep: 
MDC, BGK, Zweetkutten, UK Subs, Toxic Reasons, etc. ) en een klein groepje ac
tievelingen die dingen deedn; de Melkboer Strikes Back (v/h Etterrrr), bandjes 
als Stanx, Glorious Death .•• Daarvan bleek weinig over te zijn, het eni-
ge is de punkfestivals-tradit~e die dus nog door één individu wordt voortgezet 
en maar goed ook, want ik bedoel maar, anders had ik thuis gezeten op tweede 
kerstdag, toch? Aan de bar werd de hele middag tering-metal gedraaid, later o
vergaand in tering-punk , ongelofelijk, een dot herrie met een zanger die klinkt 
als een reus die door een legertje kabouters met het hoofd onder water geduwd 
wordt . .• ! Blubblubbraaäh! Nee dan de ~aal (die nl. per deur van de bar geschei• 
den is), waar de goddelijke harmonieeen ·van de Moving Targets door de PA klon-
k 11111111 r D MO · T r 1 o· · · dl 11 Ah 'k O · en ......... e ving argets .. ie ziJn goe . .. em, waar zat i .•• Ja, 
toen wij (de VW ' s) naar elders geleid waren om wat voor eten doorging in te 
nemen , hoorden w~j enkele soundcheck-achtige klanken met een zangeres uit de 
Buze vandaan komen. Later bleek dat het optreden (kort!) van de eerste band 
geweest te zijn , Mire Baron, wat ik dus miste, jammer ••• Als tweede band het 
eveneens onder de rook der Hoogovens gestoofde Union Morbide , en ik weet dat 
die goed zijn , en dat waren ze nu ook ••• Muzikale punk uit de Ri ddem Piks
school geklapt, Maxim zat ook weer op zijn praatstoel (en schreeuwstoel, of 
sorry, zangstoel) , op een gegeven moment pakte hij een doos eieren, waarop er 
een massale zaal verschuivi ng naar achteren plaatsvond (ûrgh, me kapsel!)(Oké, 
ik,net zo goed, trouwens). Het was niet zijn bedoel ing andere hoofèen dan al~0 
leen het zijne met ei te besmeuren, doch een paar grapjassen uit het publiek 
wel (kwa bedoeling andere hoofden dan alleen het zijne met ei te besmeuren) , 
ook veel schoenen onder ei, dus. Iedereen moet trouwens de Cas Pravde-EP kopen 
(pre-Union Morbide), want daar hebben ze nog stapels van thuis . En koop dan 
meteen ook de E~ van de Grabbits, maar dat is weer een ander verhaal (aha?-B . ) 
• Toen was het de beurt aan ene E.N .E. uit Groningen, thrash-herrie met tweé 
Captain Cavemannen in de voorlinie, hetgeen eerlijk na één nummer wel weer 
leuk was geweest. h · • 



1 En dan wij (vuwu), dan ••• Dit was één van onze optredens in het "langzaam op- ,!'. 
, trekken en dan volgas"stramien, wat we wel vaker hebben, dat de eerste vier iJ·i, 
' . : . nummers een beetje moeizaam gaan, en het dan opeens goed gaat voor de rest . 

1
.1.},~ 

,lwarm (maar overhemd uittrekken nee hoor, vast niet!) ••• Geslaagd . En dan, en ~l\ 
, i .. dan, en dan was het de beurt aan Indirekt, het allerallerlaatste optreden!!! ~~--_ 
=· Mensen wisten dat dit moment speciaal was, en stonden al te wachten. "Huidige ~~ 
. ,., Geschie~~nis" beukte er meteen. lekker in , het geluid was wat minder ~an in -~r --., \i!!'~~ 

, Troll tiJdens het Hoorn-afscheid 4 weken eerder, maar dat had toch niet kunnen M,, 
~ overtroffe~ wor?en. Beuk, beuk, goei~ band, wor~en nog s~eeds beter, zelfs nu ~j 
~~; ~og, . maar Ja, . ~e, Gods wegen. • • Speciaal voor dit afscheid had ex-zangeres Mar- if',~ 

'"'.f Jolein (op "Nieuws voor doven en slechthorenden"(l984) te horen, de eerste EP) ~-~ 
.-~ twee nummers "'eer geleerd om hier ten gehore te brengen, EO (hoooog ! ) en Hart- 'l-\; 
·f en vaatziekten. Aaargh men werd gewoon de zaal uitgeblazen, wat een stem, ' 

·,~r prachtig. Hierna weer de gebruikelijke lijn-up me t Arineke, alle liederen die 
ons hebben vergezeld in het leven, applaus, champagne (zelfs), en natuurlijk 
vele toegiften, want wat denken ze "'el! Afgelopen •.• Het wil nog niet zo door
dringen, als een oma die dood gaat , het is raar ••• (Hier hou ik even op, wegens 
tranen in de ogen en krop in de keel.-B.) 
Als laatste band de Passionates, deze band heb ik veel gezien en het "'as nu 

, "'eer goed, dus • •. Goeie nieuwe nummers vooral. Het leuke aan hun is ook hun 
"eigen geluid" k"'a versterkers & zo, beukende Dead Kennedies-bas, fuzzende gi
taar des Aries •.• En toen was mijn jas weg, gvd! Mijn twiet- jas, gewoon gesto
len of zo ••. Shit •• ! Zoeken, het koud hebben en zo. 
Een laatst gelagje nemend aan de bar, herkent een oud Steenwijks scenester mij 
, Ellemiek (ex-Glorious Death), die samen met Harry (ex-Stanx) nog lange tijd 
de punkfestivals en de Melkboer gedaan heeft, maar opgegeven vanwege de uitge
storven scene ••. We krijgen een doos vol oude Melkboeren, posters, sticker s, 
kaarten die stof vergarend in het kantoor van de Buze liggen, mee om "aan men
sen weg te geven, ·beter dan dat het hier blijft liggen" •• • Zo gaat het . En 
mijn jas is nog altijd weg, verdorie, anders had het een perfekte zaterdag ge
weest ..• ! 

· ~~ F~ i ~0 

VERSON WALTERS/ISOIJI.EKT. - .: p,....., Hutol')'• . 
.. -:1:7:=-~::.~ .-. .-:.~z= -~=:,~~~~·+--~~:_d~~~~. ~ 

:.-- ·c;rul ·c:oä.ë~i. iwo 'rp,111 tP•s pa-ckaccd toee tht r ..-t1b 
lour· Info, eadonru. and nae rausic. VER:-iO:"l 
WALT.ERS play a hlthlJ ~IUnl and lateJil(ent fom:a of 
pop punk. suo• la E.acllsh. L"Dt.REKT bit bac:k la Outch 
wll.b maoy pu~ ron;ns. tbou_i:b Ulu~·s las ruJly uplcn:apo 
scuJT lbaa ln. th~_past.. All fa aU. u t a:ttJlent t.umple o( 
C'OOperwtloa aod DlY spllit, aod ~ mu.sJc to booc. {TY) 
( Ul's .. ~ ake Oui:- Ow11 . R«orcu •. _ Yn.t~aaa ~7 •. 1613 ~.J:tA 
Hoonr. HOLLA.'iO) - · .·,· - , --- - . , ,, _ __, .. - -

.....• . ~ . 
Wij zijn twee meisjes van 11 
Jaar. Wij willen graag verkering 
met twee punklge jongens. 
Want zelf zijn wij ook heel pun
klg. Ze moeten een stekelkoppie 
hebben, anders moeten we ze , 
niet. En ze moeten fans zijn van 
de Stray Cats en van Madness. l"iï4-h,d""4;f ·~ -J 

Vreselijk, zo'n massa advertenties in je huis . Ik zou z7 wel allemaal willen plaatsen 
maar dan zou ik dit blad evengoed advertentiepol kunnen noemen. Vandaar zet ik ze 
hier maar op een hoopje. Ook niet alles maar kom ••• 
CHEMICAL WARFARE issue one is out no"'! Bands featured include: Instigators, Sic Boy 
Fed . , Extreme Noise Terror, Deviated Instinct, Dan, Perfect Daze, Henry Normal(Poet). 
Plus: Reviews , Poems, News+Info. Includes Colour Cover, Free Sticker & Poster! 30p+ 
SAE from either: Mick, 28 Belleville Dr., Oadby, Leicester.LE2 4HA. UK Or: Martin,197 
Leicester rd., Wigston, Leicester. LES lJT. UK// //ZELFKRANT 10 IS NU UIT!! Interviews 
met o .a. Hate Crew, Deadly Serious, Disorder , e.v.a. Artikels: Doodstraf , Bust Fund 
en ALF, Verrechtsing hardcore , e .a . Info, en vaste items als Gyzmo's column, lezers
brieven platen, k7's, zines, acties , ••• Per post 40 Bfr of 3 gulden naar: Heidestr. 
64, 3538 Helchteren, België: ////F.XTEND YOUTH-tapes. Releases: 001: Conflict+Suici
dal Tendencies (live)/ 002:The Misfits (live)+Ted Heath(demo)/003:Concrete Sox+Kro
mozon 4 {live )/004: Henry Rollins+Bad Brains (live) . You can order these tapes thru 
this next adress: Siebe/ Sibadaweg 22/8861 VG HARUNGEN/ HOU.AND. Prices: For Holland 
:FL 5,-(+porto), Belgium: 100 bf (+porto) , England: 1.50 (+postage) For the rest of 
the world:$ 3 .50/ / // t'\A$SA '? ~ 
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CONCERTO'S 
1 Zelf de muziek opnemen voor het 

--- ·· Antwerpen : feest. Belangrijk is dat de muziek . . 
_,,.-=: snel Is dan kun ie.._er__,oP ..... d.a,_n..,s.e.n. -~,,.. ______ .,, __ 

Antwerpen is een gefrustreerde stad. Amerikaanse toeristen die er uit de trein stappen 
: beginnen meteen van 'Wow, great!' waarmee ze dan de stationsruim~e zelf bedoelen. Voor 

de rest wordt je er tegengehouden voor identiteitscontrole als je met je oren flappert 
en loop je er voortdurend best wel Vlaamsche types tegen.het lijf, die niet zouden aar-

• zelèn nog eens fout te zijn in de volgende oorlog. Brandweersnorren, bakkebaarden en 
opnaaibadges van groeperingen die de Clauwaert of de Blauwvoet heten, je kent ze wel . 

, Er moet iets fout gegaan zijn in de geschiedenis met antwerpen, maar vraag me niet wat. 
_- Nee, naar Antwerpen ga je alleen voor de 1000 Appeltjes. Of om te gaan biljarten tot 
-~ . ..1 uur 's nachts in zo'n Carmiggelt-café. Daar houdt het dan wel bij op:: • N•~~~~·rk- gin~·-c1itmaa1 ~-;;-;·htl"'ë~;~t~-~-
• i , ,.,-..,,m ~-~----1!111• .. •••'I. . 

was Fire Party, meegekomen met Scream, en ook uit DC. 4 meisjes, last met installatie, 
ook op tape achteraf is er niet veel van te maken. Later nog een interview met hen ge-l

: .• ~cream zou nog eens komen, vandaar dus. Meteen over het optreden dan maar. Eerste groep 

~aan, dat ec~ter niet in Kwalpol zal verschijnen wegens gewijzigde int~nties. Ook omdat 
. ik er zelf niet zo tevreden over was. Het verschijnt echter wel in Genocide, kopen dus, 
~ fora good laugh wif doos terribbel gaais end deir terribbel gestuntel. In april komt 

F.P. 's eerste vinyl uit, op Dischord. Buy or Die, De- groepen zijn hartstikke punk.-,,. ... 
~~~r ~ t:._..._-~,••--~-za:i,mJa~ ., ... 

cre~m, als tweede omdat nog een optreden op hen wachtte, in Duitsland, als ik mij niet~-
ver~is. Kort op~reden, ook niet ~cht goed, moet ik zeggen. Slechte klank, gepiep en ge- F· 
fluit, en voor ik ook maar wat uit het verzameld werk van Molière had weten te citeren, · 
was het al_gedaan. Scream af en ~up met Jingo The Lunch. Hoera, wat heerlijk gewoon. ;~> 
Ik_heb_de indruk dat deze bespreking van plan is in oppervlakkigheden en te verwerpen !l 
adJektieven als 'mooi' en 'heerlijk' te vervallen. Jingo The LUnch, dus. Koopt hun LP, 1-t· 
net ~~s Bert Gysemans. Bad Influence, mijn favoriete Belgiese band, was ook al van de 1t 
partiJ, na lange afwezigheid in mijn gezichtsveld. Zie ook hun interview in dit nr. ;.;;
als het meezi~'. en hoort hun bijdrage op de teep. Ik vond ze te gek , met die 4 zing;rds.9 
Ear Damage, zi~ w?er, -zouden ~ok optreden, en deden dit ook. Ik heb echter alleen 'Pro- ï !§. 
gress of Humanit~ gehoord, niet omdat de rest zo walgelijk was, maar omdat ik de trein 1·* 
moest halen. Trein. Leuk vervoermiddel overigens, met zo'n nieuwe Peace o A 'h'l t ' ;?:; 

h 'W><t'l°\J,,.,.07,-A~[ ~ iit• ml~D&111!11 •imimma r nni i a ion ,; 
op se oot. i*;1t*,'i;s">'~m- - ww,~-~.1~~1a:=~ ~~ -

a 2 o kort , ~J.~ .. ~~!,,!~;_JAals'. -~--: ~,~ .,..; y:: 71 
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een leuke initiatieven toch alweer. Een benefiet voor Michael De Witte, spiJt g f 1 
· d't bl dje voor meer in o' ' dat ie het zelf niet meer mee kon maken. Zie ook elders in i aa • . d . • : 

hierover. Maar vraag me niet waar ••• En daar ga ik dan naartoe, hè. Zo ben ik an in 
mi jn eeuwige weldoenerij. ~J'-

~_!.~~.;t,f_....,..,,, .... N# 

Fear of Gods kwamen niet · (geen vervoer) en werden vervangen door Nepa¼R1- Bea1:h Violent 
Mosquitos,(bedoel ik) al wat beter dan vorige keer (zie Kwalpol 3, haaa, die verkoops
truukjes!). En ach, ze hadden wel wat, af en toe, maar ik zou liegen als ik zei dat_ 
het geheel mijn genre was. Liegen is zeer lelijk. Violent Mosquitos is mijn genre niet. 
Maar ze menen het goed en ze hebben er zelf blijkbaar lol in. En slammen en diven 
HOEFT niet persé. Je zou blij mogen zijn dat mensen eens naar je kijken 
te stompen en te verpletteren, o-.wat- een-lol-hebbende. 

J•J:t:11,1,j:j;f.-îi:l·Y·ifJ:CMJfilJ . 1~ !I '!! 
_verrassing!! Ik at van vreugde miJn treinticket op, wat dom was 

een weekendticket en ik moest nog terug!), maarreuh ••• Bambix bedoel ik, dus. Hoe kon 
ik de oneindige slechtheid hebben slechts 3 pagina's aan hen te wijden in Kwalpo~ l? 
Ik wist ja niet dat ze zulke geniale dingen deden. Ik had mijn boeksken wel Bambix ge
noemd, had ik in die wetenschap verkeerd ••• AAargghhh, wat een stem, wa~ een ~euntjes! 
Hier hoort op zijn minst een LP vol en nog meer van te komen, en Ratte is gek. . _ ~ 

· , .. .. ~ · ,t. .· - u - ~::. , J.,. · ·~- ~ ~ . .,> ·.~ - · "':' ~ ·.: · • 1 
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./il,~,..n~ ~.:all 
,.:, oL ---=::::\ / A "~~treffen. Hoewel Bambix voor mij a 

• • Dawn Of Liberty had dus de.zware ~~akma:r ehoord had. Toch viel me op dat OOL nog zo 
l "'Z. v- absolute topper was, voor ik ~L d Îzakdeu~tje kwam den verschtercker uitgeblazen. En 
-'} a> i gek niet was. Zowaar een h:~s I~eh:b me voorgenomen mijn besprekingen wat korter te 
-,. ~ . daar hou ik ~et da~ ma.ar. bi_J • , . ._, . • ,. 
L < ~ maken, namel1Jk. ---::7 ,t 1MJB:A• iaf!i. ;:;; · . . 
t ,e.. ~ Neur~~t''s(ëcht;"gedeeÎtelijk gezien, wegens trein te moeten will:n ha en•. euro0 :· 

- ~). wat een bassist, hè. Ik zag het allemaal niet zo goed zonder bril, maar ik ~ag in 
" · ~ ieder geval vingers razendsnel heen en weer flitsen over snaren. Iets waar ikz:lf 
C'-;z ~ vroeger altijd blaren van placht te krijgen. Doen alsof j: speelt doet da~ w°.n eren, 
-~ s.! in zo'n geval. Wat een flutbespreking trouwens· · 5. l:i ~ 
~ u.. -4,) ül - - . ~ ... -IJll..,J .q (l) ~ 
~·;;;_tff·5"'-'>ww~

4 
· .. AHA , HIER,OUS. ...,,~'ö 

.,) r I. _J O r ûJ ,:-- l ..... ..:s ...,, 
._, A- ,... °' ,==.u "--·-.i.i•~IJ?•~ <l> .,... .M • v'\ • .. r. . . _.,.,., . - .. . . - ':::I 

> c,. '. De Stichting werd op;rericht ter n;i~t>dachtenis van de jonge Vla11mse dokter 
~~=--, Hlchaël De Witte, die op 8 febn.i.:id 1987 sneuvelde in El Salvador. Ze heeft als 
~-+-': eerste doel een boei< uit te brengen over het leven van Michaël, aan de hand van 
j :z. wat hij 7.elf heeft geschreven en van getuigenissen van vrienden. llls tweede doel 
; ~ wil de Stichting het levenswerk van Michaël verderzetten en uitbreiden, door- fi-
- VI~ n11nciële en m.iteriële hulp te geven aan dokters en medisch ~rsoneel die zich 
·, Ï-t,.:. net als Michaël willen inzetten in de Derde Wereld, om een rechtvaardiger maat-
i :,,t. schappi.j uit te bouwen voor het gewone volk. 

-,··. · - ·,· ~-H:-.7.t_.._. 1;aaa"!l!!l!ll~•l!ll:w11111!·---7· -~ "' -- ~ r=n 
~"'Z.- Michael studeerde in 1982 af als dokter. Cmdat hij zag dat er in België 
~ u.J • reeds veel meer dokters dan nodig zijn, besloot hij naar een land te trekken 
. ;l: waar. er een schrijnend tekort aan dokters is. Hij koos El Salvador uit omdat 
~ ö:_' in dit land een groot deel van de bevolking in verzet is gekomen tegen'het regime 

van moordenaars en uitbuiters. Jarenlang heeft het volk geprobeerd om op vrede
lievende wijze- op te komen voor hun rechten, maar de grootgronclbezi t ters, het 
leger en de doodseskaders reageerden met een terreurbewind, en moordden iedereen -

. 0. 

-~ 
UJ 
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uit die zj)n __ s~.E:'." _dq7fdE!_ ~erheffe~. Daarom, "'.as ~et volk gedwongen .om v_CJ?r _het .. -.· 
gewapend verzet te k1ezen, als en1ge mogel1Jkhe1d om een einde te maken aan hun 
ariroede en uitbuiting (net 11ls het /IN:: in Zuid-1\fdka) • 

-· ~·~-:. 4 MP W ·, :~ 
Intussen heeft het verzet reeds één vierde van het grondgebied kunnen be

vrijden, dankzij de massale steun v11n de arme boerenbevolking. In deze bevrijde 
gebieden bouwt het verzet volop aan een rechtvaardigere verdeling van de gron
den en de rijkdo11Ynen . Het is in deze gebieden dat Michaël als dokter werkte. 
Gratis verzorgde hij er de plaatselijke bevolking, hij richtte ziekenhuizen op, 
leidde dokters· en verplegers op, leerde de mensen een betere hygiëne en nog veel 

.,.,..-- ffif!er . Cok oper-:?erde hij gewonde verzetsstrijders. Door het voortdprende gevaar 
~ was het een hard leven, maar MichaiH verzette berqen werk , redde tientallen 
oJ:: ~ mensenlevens, en werd erg geliefd bij de arme boerenbevolking. · 
:- < .. . Op Ef februari 1987 -wer d 1·1icháël- dodelijk' ·getrÖffen- door· een- mortierbescnie- . 

C: ting van het Salvadoraanse leger. Het leger durft niet meer binnen te dringen in 
::> de bezette gebieden, om::lat het bang is voor het verzet. Daarom voert het be-
:> schietingen uit van vele kilometers ver en bombardementen uit_ de lucht, die 
:,~ zowel de burgers als de verzetsstrijders treffen. llet leger mikt vooral op de 
- ziekenhuizen, om de bevolking te ontmoedigen . Michaël werd daar dus het slacht-

,,_ ~ offe;_ ~~~~ w, ·.:::::- , . , , . -- aa-.: .. r-:_- .,._ .. --· - · ----.·.~ - - . . ---=~ ~ ~--:::----~- - - · =---..J 
- , De enige ~eden dat het verzet er nog niet in geslaagd is de huidige macht-
0 ( hebbers te verdrijven, is dat de Verenigde Staten miljoenen dollar pompen in 
:> ( El Salvador, cfat ze als hun achtertuin beschouwen. D'? Verenigde. Staten verdie-
:>~ l. nen inmers dik geld aan de uitbuiting van het Salvadoraanse volk, en willen dus 
:--t r dat dat zo blijft. Ze zullen ook niet twijfelen om troepen te sturen naar El 
- , Salvador indien nodig, en dan wordt het waarschijnlijk een nieuw Vietnam. Net 

· als in Viëtnrnn moeten wij·de p:>litiek van·de Verenigde Staten aanklagen, en de 
u.l .._ mensen helpen die zich ertegen verzetten. Michaël was daar één van, maar er 

1 

-;!. < staan er veel klaar om hem te volgen. En ze verdienen zeker onze hulp. 
';:J. U..I - n -C -. ;... 1-.:'l__l L .- -!:.__ .o_ ___ _ :==-_u_r___. --,,-._,u. __ .._._. __ ......_ • ----~""'."'::-:".".':".:".nd::;---; 
~ ._,- · · -Door · L 000 fr. te storten op rekeningnwrmer 001-1592519-79 kan men steune 
· 5 lid worden van de Stichting Michaël De Witte . Men wordt dar~ op de hoogte geho1,1_.. 
~ ':; den v;in alle initiatieven van de Stichting, en krijgt_grat1s he~ boek over ., .· 
E" C Michaël. Je moet wel je naam en adres opsturen naar Willem De. ~1tte, Kazerne-

__ straat. 6á_, ~000 _ B~Îe~~-~k meer _i"-1~::h~inge_n ~l)g~~- . . \ 



Beginnen we (begin ik, daargaatieweer!) 
met KABOEM ?.Q_, al een tijdje uit . Frank 
is een heel eigenzinnig iemand, denk ik, 
die niet van plan is _de norm te volgen 
wat fanzines betreft, al is dit wel stil
aan aan het verbeteren. Maar ze Z1Jn er 
nog , die zines met bands die steeds maar 
hetzelfde vertellen, en met een of ander 
overgetypt artikel,om toch nog geënga-

v-.. geerd te lijken. Of zelfs niet. Nr . 20 is 
een heel persoonlijk nummer, met strips, 

ne collages, verhalen, ••• Zeldzaam. Een week 
~e later kreeg ik de nieuwe WAAKHEER(!), met 

vnl . , en eigenlijk alleen maar muziek. ne ,, k wat i niet eens erg vind, in dit geval, 
Na want je leest het in één ruk uit, en zo 
ve 3 keer achter mekaar . Zonder dat het gaat 

vervelen. Leuke sgrijvzeltjes , staan er 
to in, waaronder wat van ene Bart uit Werch
on ter, die een geniaal eigen fanzine schijnt 
'.<e uit te brengen, alsook het Ultieme Indi-

rekt-Interview. MAANDBLAD 12 uit Maas-
an tricht is het ee;ste -wat ik van hen kreeg. 
be Ze noemen zichzelf Anarcho-Humoralisties, 
t i en zijn bijwijlen zEEr GraPpiG! Weer zo-

iets eigenzinnigs . Wat later kreeg ik nr. 
kw .lJ_. Hoog in mijn vaandel geschreven, o;: 
n dertussen, dat Maandblad. Vreselijk ge

p schift en 9p de juiste momenten serieus. 
n Best wel Kwalpollig blaadje. Nee, da's ge
i meen. Maandblad is jullie favoriete blad, 

heb ik zoëven besloten. Hup, naar Belgije 
e met het Se nummer van RESIST dan toch nog. 
a Na bijna 2 jaar. Tja, 1Îier·· en daar dus wat 

verouderde dingen, maar voor de rest op en 
i_ a( top Pascal, m.a.w. van die beukende bands, t onzin, en iets beter Engels , dan vorige 

,~ ::::;e~a=~~
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flE begonnen was, en daar zullen we de poli-
gr tiek dan hebben. · Het 2de Nummer van KRISIS 

kwam ook uit, al wat beter dan het eerste. 
gj Spijtig dat de toch al zo geringe eigen 

é inbreng van makers Trash en Ratte zo wei
ffiE nig doordacht is . N.a .v. de gehandteken-

de DRI-poster in nr.l aa de 2e¼e reacties 
LE daarop, was hun eiige uitleg dat 'DRI geen 
rt .kapitalisten zijg, lees maar in Durty Skum 

20'. Nou, ik heb D.S. 20 ook gelezen en 't 
O\ enige wat ik eruit opgemaakt heb, is dat 
ql het behoorlijk fout gaat, zodra je met 

grote platenmaatschappijen en managers e- · 
gint. En DRI zijn wel kapitalisten, lees 
maar in Waakheer 4. Toch maar verdergaan, 
met Krisis, al is er meer van te maken. 
Le nouveau catalogue de NABATE, que j'ai 
reçu, est plus d'un catalogue ordinaire, 
ou on peut acheter les nouveaux disques 
qui 'Rule!'. Ce sónt des gens très sympas, : 
très aimables; alors, n'hésitez plus 
pour leur écrire un petit mot (en fran
çais ou en anglais), avec un timbre si 
tu veux recevoir le caLalogue. 
METALLISED 8, met nog meer hardcore dan 
tê'vore'!i, wiiar hardcore-medewerker Stel 
(gesteund door andere hippe types, als 
Dirk, Felix en goeie ouwe LUdo) wel een 
rol in zal gespeeld hebben. Een zeer 
prangende vraag stelt zich: is Stel nu 

metal of hardcore? (ha!?)Nee, dit is wel 
een goed blad. Met tonnen bands, demo-
en platenbesprekingen (die ik niet alle
maal ga opnoemen!) . Nu -die machoposes nog 
weg op sommige foto's. Oja, nog wat: Ik 
heb nooit bas gespeeld bij Taartje Aard
bei, of wordt met die bas mijn volumineu 
ze bariton van weleer bedoeld? In 't En
gels . DOODT ILLEGAALS, kreeg ik ook toe
gestuurd, met een wel zeer mooie voorpa
gina. Een van de betere Belgiese. Interes
sante onderwerpen(dierenleed, vierde we- · 
reld, mail-art; ••• ) Enfin , je steekt er 
wat van op; Tot mijn grote verbazing_ ook 
zoiets als een lezersbrief van mij, wat 
dus nooit die ámbitiè gehad heeft •• • 
ZELFKRAf 10, helemaal van Swat ditmaal. 
-Zonder ulp van UDOC of Raising Hell, be
doeJ.,'ik dan, want om alles wat in dit 
nummer staat zelf te schrijven, .heb je 
véél tijd nodig " Véél Informatie (Jeeze;, 
ik heb zo de indruk dat mijn moeder een 
nieuwe letterschijf voor dit machien ge
kocht heeft, vandaag , even een aanpas
singsproces doormakende ga ik dus door:) 
, Interessante artikels, interviews, opi-
nies, • • • In deze ZElfkrant (en geen 
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1 

! 
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korrektielint ook al niet, gvd.!)naast de 
~ewoonlijke dingen over dierenleed, muziek 
{niet alleen punq en zo) , anarchisme , ook 
veel slechts over de huidige hardcorebewe- : 
ging, en heus niet alleen van Swat zelf. 
Ik kan ze geen ongelijk geven. Als bij een 
Jalpol :-) Bli ·ve. re 



-~ /' ,...- .......--. ~ <. ,,_,__ - r · 
optreden zich 20-30 mensen staan te ver- l SNOTJOENK SJ kwam od< binnengestoven, en er 
dringen voor een stand met t-shirts en lijkt een grote inspaming aan gedaan te 
platen (ik zeg nIET dat ze die ook niet me., zijn kwa layout, wat het geheel al veel aan
gen kopen!), terwijl er aan de NAR-stand j trekkelijker maakt dan nr .4. Nu nog de erg
waar ik okkasioneel wel eens bij help, am- · ste taalfouten/schrijffouten eruit, en het 
per 5 man staan ••• Kan je nog zoveel zeg- j wordt nog beter. Snobisme, geweld, de staat, 
gen over hoe _goed het .allemaal gaat, wat "je rechten, zines, verhalen, ••• Zeer inte
er allemaal al niet bereikt is, lang gaat I ressant, dus. In een zeer vreemdsoortig Ne

.,,..,...... dit niet duren als iedereen zo konsumptief · derlands geschreven(Mechels of zo?). ·Dirk, 
blijft. Punks zijn niet zo'bewust' en'ak- die ook voor de 'Never Again't-shirts zorg-

- tief ' als ze zich voordoen, neem dat van de, heeft zich nu od< aan een blad gewaagd: 
mij aan. (Lees voorgaande zin nog eens en IT'S NOT THE l"IUSIC THAT COUNTS. In nr.1 

../ stuur dan eindelijk eens zo'n boze lezers-~ slechts 3 onderwerpen : de S.E.D . (interview) 
~ brief naar Kwalpol.) Blijven ageren, blij- / , zie ook middenpagina's, een stuk over bur- \ 

ven trappen. Ook al geraak _je af en toe "- ·gerdienst, en 'voice your opinion' , goed- · 
behoorlijk gedesillusioneerd . laat Hard- 1 bedoelde kritiek op een aantal dingen die 
core niet ten onder gaan aan apathie en ,. hem op een of andere manier tegen de borst 

f 11, om.,ille van layout en groepkens 1n- vind ik persoonl1Jk. Toch de moeite waard. 
andere ongemakken.~~ ANNIHILA~ION I stuiten, alleen 7~n beetje weini? uitgebreid ,t 

· ~ middels zeer gegeerd kleinood in hard- Op de benefiet voor Jaak en Patrick in_~alst 
'koor-konsumptieland. Iets wat ze zelf vond ik op de grond (zonde toch ••• )3 t1Jd-

blijkbaar ook wat. ingezien hebben, van- schriftjes, VLINDERS geheten, een uitga~e 
cdaar dat nr.12 waarschinlijk_weer in 't_ 1 van het Roze GEweertje~ ee~ homogroepering 

É 

Nederlands en weer op de ?oeie ouwe klein- '~ uit Gent. 2 ervan heb 1k uitgedeeld, e~ 1_ 
7 . ~schalerige manier met kop1es en zo zal I zelf gelezen. Dok voor non-homo's wel in- , , 

· ,zijn. Ook omdat Onno niet 9einteresseerd , teressant, vond ik toch, onderwerpen gaan r- -
was in het maken van een nieuwe MRR of dan wel vnl. over homosexuelen en hun be- , 
TRUST. Enige spijtige as~ect i~ dan dat ik langen, toch vind ik, als verstok~e hete-~ 

/ikopies niet zo lekker ruiken vind als het ro(hoor hem!) dat er een aantal dingen 

'

gedrukte hoopje bladeren dat nr.11 was. l aan het gebeuren zijn, zoals de beruchte !-
Maar wat voor bladeren!! Een layout en fa- . clause 29 in Engeland(een wet die het -
to I s waar de honden tong van pissen en · ! einde kan betekenen van elk recht op l 
b~nds waar de engeltjes brood van l~sten I hulpverlening en maatschappel~jke ac~~e 

1 (eh, hoe was 't weer, Onna?). Nee, iede- 'lil voor homo's en lesbiennes), die op z1Jn \. 
reen moet dit maar kopen, vind ik. 0 maar P' minst fascistoide kunnen genoemd worden. -
u hep het al. Houen zo! SNOTJOENK 4, het : Al.lerlaa·tste fanzfne voor deze keer 
eerste dat ik van hen krkeeg~ _met 7en vrese- '• :UNITED FORCE,ä, van trouwe M~nd Exit-fanok ;;,. 
lijke layout, wat dan oo m1Jn. enige ver- Peter. Naast een M.E.-interview, dus, o . /. 
wijt is, dat de leesbaarheid hierdoor op veel metalbands, waarbij weinig interes- ~ 
een of andere psychologische wijze wa~ 1 sants verteld wordt. Leuke vragen, to7h . b 

,,~ ,.;:,;, geremd wordt. Er staat geen 7nkele band in ~ wel. Volgende nr staat op stapel, of_;: ) 1 

( , je moet maar durven! Veel interessante ~ al uit. . -: ···- ·-· · · . -~ · 
\d !! info over anarchisme, dierenleed,· •• om · Ei zo na vergeten De NAR · die· nogs tê~ds ·- _; 

· -'· · d · t te lenen voor ' • ,.. aan Je non-pu,~vrien en ui elke maand uitkomt, en reeds 4(vier!) regel-
"'(spreekbeurte~ e~ zo ••• ~~RECHT~, :en mati~e lezers kent in mijn schoolvrienden-

nieuw anarchisties blad uit de omgeving kring (Daar komt mijn gratis Bulligrup-k7!). ~ 
van Gent, dat al meteen van het eerSt e num- In Nr 19 dat ik vandaag kreeg geluk-

- mer tot Kwalpol' s vrindenkring kan gerekend kig de k~alijke aanval op mijn pers~on f 
worden. Leest he~l vlot (allee ja, ik weet van vorige keer rechtgezet, want ze snap
niet of het boekJe zelf kan le:en.~. ), en I ten het toch niet. Verder weeral vol met 

· (ook weer geen bands. W:1 v:el ~f:~~n~ f .Nieuwtjes en ander stuff. 16 (zestien!)blz • 
. mag wel oppassen. Als~ hier iJ_ e ditmaal al. Iedereen moet maar een abonne-

non-bandfanzine aanmoedigen, k~n Mind Exit ment nemen, vind ik. Als je wilt, kan je 
~ binnenkort wel op~oeken. ~ i~ ook :en een graties proefnr. aan mij vragen. (Nou 
·~ ,nieuw soort blaadJe dat vooral info wil niet allemaal tegelijk!) Voor adres zie 
<A. ~ verspreiden in de streek rond Neerpelt~Bel- advertentie elders in dit blad (en ditmaal .r 
-~ · .. ) t · l d N ar kle1.ner gie? • Een bee Je a s e ar• ma . • staat ie er echt in!) . En wil iemand me 

d . t l · · s heb ik me Alhoewel i maar voor opig 1 • nu godverdomme eindelijk zeggen wat dat is 
laten vertellen. van die kleine revolutie in België op 1e en 

" ' - - DRU /\iVER'·--- · _2e pinksterdag!? i 1 g, t~ ·- ~ -
~~- - r . ' , s .'. ___ : ~ ~~E½t~~:''il~~nee~-~~~l~@Rl!·t:A,qÀieeR ma:n_d_~,:~_,:-- • 
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SURVIVAL- TAPE 
' -

Dassen zijn hartstikke leuke dieren. Mensen dié dassen vermoorden, 
wat voor redenen dan ook , bijt ik met plezier hun strot over . 
Helaas ontmoette ik tot op heden nog geen van deze mensen. 
Wel kocht ik pas een tape t.v . v . de Dartmoor Badgers Protection League, 
en een Badger is dus zo'n bewuste das. Op het zalige idee van deze k7 
was Stany gekomen, die opeens geen Gyzmo meer heet. Of wel? Dit zou 
moeten volstaan, maar dat van die dassen en Gyzmo interesseert jullie 
niet natuurlijk , en jullie popelen al voor de groepen die erop staan , 
zeker? Qua wat het dan ook meer dan geslaagd is . Dit i s nou zo'n tape , 
waarbij ik voortdurend mij n moeder beschreeuw van "ha , die band~ daar ~,,,,~~.m 
ken ik iemand van". Gewoon een draai blijver, dit . Absolute revelaties :.t· "K.1!1 
zijn : THe GRAb8iTS (haaAaAA • • • ) en (absolute openluchtfestivalmuziek) tt'i:¼fi 
The Gentry . Spi j tig dat de Repulsives gesplit zi j n , want wat hierop {!ffi•'. 
staat (~an de gepl ende 6LP) is , vooral voc~al , te ~ek . Ook niet te . ver- i i , · 
smaden 1.s de rapcore van OeaDLy SEr)UOUs (1.n the middle of New York? . ;!-;." · 
Haha, Helchteren, zeker?!) en van pure vreugde pleur ik LL Cool J live ?ttÎt 
nog eens in de cassetterecorder . Stoppen dan maar met deze bespreking . · 
De tape kost 100 bf (verzendingskosten, zo'n 3Dbf , niet inbegrepen) en 

ware aanrader . Maar dat had u zeker al begrepen . era·: ... , D.B.P . L. 
- ~ "'"'"""4 • illliirlll@J!I .,~·1 ~~ Riverside Cottage , \ · 

. ~tany • p d t <l' 
'. 1:i'intjacobstraat 45 ·!',if ·• oun sga e ' \ 

. , 3690 BREE ,' · ~ti~ ._. ·1· 111• ~~VON TQ1 3 7NV 
~ · België ~~ · ~j,(~ ~mi p-·L~· - , 

•, a H+ ;;; ' -- '<r.,Y_;?'flt l1rrTuii il/i i +8îU .:rä~äz 1e +84 :: ~· 
,2, g, ~ ~ s1_ s+nw+saa J ua .:ra+ao+ uÇ1z +aw +00îPî a1p : 6UTSSO"(do i ! ,!; 

1;;:x 111! 2 J3 h "ffl~.t- ·" -... ~ --- 'l' 
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Wel. Dat was •t. Hoop dat je ervan genoten hebt . Het bad influence-interview is 
dus nog net op tijd aangekomen, vandaag. Zoals je wellicht gezien hebt is Kwal-

· pol een beetje veranderd, alsook heb ik mijn vreugde in mijnoude stempeldoos ge
heel hervonden (die titels!!) . Soit. Back on the road zijn de Basement Boys, met 
een nieuwe lijnop en een nieuw geluid . Soon is er van hen een demo available op 
Swaddle rees (Wernhoutseweg 195 / 4884 MC Wernhout/ Holland) alwaar je bvb ook 
de nieuwe lp van de Scoundrels kan bestellen (300,-, verz.kosten inbegrepen) . 
Stuur eens een briefje met wat geouwehoer over hoe je deze Kwalpol vond, of niet. 
Dok goed. Of jelui nu willen of niet , ik doe toch door. Groeten. 

Sart. 13 april 1988 
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!!!De ultieme compilatie benefiet k7 ten nadele van Jaak en Patrick komt eraan, 
zeer binnenkort, en zal opnames van zeer leuke bands als de vernon walters, bie
voorbeeld bevatten. Stuurt binnen een week of 3-4 alvast 100Bf+308f verz.kosten 
op,wil je ook zo'n teep. Mensen in Nederland zullen 'm kunnen kopen bij Niels 
De Wit, of bij Deformed-teeps, die overigens op dit moment , i . v.m. een mogelijke 
verhuizing/ontruiming VOORLOPIG verhuisd zijn, hun adres tenminste, het bezoek-

, adres blijft het zelfde. Snap je? Nee, waarschijnlijk. Overigens kan ik zo gauw 
het nieuwe postadres niet vinden, maar het was iets van suikerstraat, meen ik 
me te herinneren. 

aha, gevonden! :Suikerstraat 58 , 3311 VV DORDRECHT, NEDERLAND. 
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