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beloning voor politieke betrouwbaa
Desember 1970: de studentenwereld reageert tegen
een aantal administratieve Maatregelen uitgevaar-
digd door de minister van justisie. Deze maatre-
gelen kunnen het verblijf van de vreemde studen-
ten in België ernstig beleMMeren ....
lietrezultaat van de aksie laat niet op zich
wachetn. Op vraag van verschillende rektoren die
zich achter de studenteneisen opste11en,wordt de
ommissie Ro1in voor de studie van het statuut
van de vreemdeling ingesteld. In februari komt
het voorontwerp voor de wijziging van het vreem-
delingenstatuut uit de bus.
Het advies van de Staatsvei1igheid,aan wie de
tekst voorgelegd werd,is vernietigend voor het
werk van de groep Rolin. Het wordt gebruikt voor
het ontwerp Vranckx-Vanderpoorten waarvan nu al
een derde versie bestaat.
(Zie Veto van 14 april)
Het is overbodig op te so~n welke de eisen tot
wijziging in 1970 waren. Voor het statuut van de
vreemde student komen ze prakties op hetzelfde
neer als de wijzigingen die we nu vragen. Als
we in 1970 vaststelden dat verschillende vreeMde
studenten uitgewezen werden omdat zij geen voor-
lopige verblijfsvergunning bezaten -de meesten
voldeden aan de vereisten om er een te krijgen-
dan zal uit onderstaande beschouwingen al even
duidelijk blijken dat dit weer het geval zal
zijn indien het ontwerp Vanderpoorten in zijn
huidige bewoordingen door het par1enent komt.
Laat ons nu even dieper ingaan op de artikelen 57
tot 61 van dit "Ontwerp van ~Ietbetreffende de
toegang tot het grondgebied,het verblijf en de
verwijdering van vreemde1ingen",behande1end de
bijzondere bepalingen voor vreemde studenten.
Een voorafgaande praktiese toeliChting kan
nuttig zijn: we drukken telkens de tekst Vander-
poorten af en onderstrepen waar er iets hapert.
De voetindeks verwijst naar een toelichting en
suggesties ter verbetering.
Artikel 57

anneer de aanvraag tot het bekomen van de mach-
tiging om langer dan drie maanden in het rijk te
verblijven bij een ~~19i~~~_~!~lQ~~~!~~~_Qf_~Q~:
su1aire eost (a) wOPdt lngedlend door een vreem-
aëling-alë-in België wenst te studeren,MOet die
machtiging verleend worden zo de betrokkene hier-
navolgende stukken voorlegt:
1.een attest afgegeven door een onderwijsinstel-
ling overeenkomstig artikel 58.

2.het bewijs dat hij voldoende middelen van be-
staan bezit.
3.een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt
dat hij niet is aangetast door een in de bijlage
van de wet opgesonde ziekten en gebreken,
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Bij onstentenis van een getuigschrift als bedoeld
onder 4 van het eerste 1id,kan de minister van
justitie of zijn gemactigde niettemin rekening

houden met de omstandigheden en de vreemdeling
machtigen om in België te verblijven en te stude-
ren.
De beslissing tot weigering wordt met redenen om-
kleed en schriftelijk ter kennis gebracht van de
betrokkene.
KO:·1·1Er1TAAR

(a).Deze k1auzu1e belet de student die reeds in
Be1sië aangekomen IS ,hier zijn aanvraag voor een
verblijfsvergunning te doen en noopt hem tot een
nutteloze reis naar het buitenland.
Ze dient bijgevolg geschrapt.
(b).4 is door minister Vanderpoorten bedoeld als
een tegemoetkoming op de kritiek van de Raad van
State op het artikel 56,4° van het tweede ontwerp
Vranckx. Daar stond geschreven:
"....een getuigschrift van goed gedrag en zeden
zo de betrokkene ouder is dan 21 jaar·
De kommentaar van de Raad van STATE op deze
paragraaf is zeer duidelijk:
" Hilt gIltuigschrift van gOlld aedslijk !1lldrag ro-

bekend aijn in &lZ(Jië,tJaal' Juat rodel: in mini-
ttlrielll ol'!3BndbriBwn is tJastgBsttlld,hBt is nBlII-
mal niet zBkel' of Juat in dsZBlfds vorm bBStaat
in alle VNllmde Landen; gllvl'IIBsd roBt ook wl'dtJn
dat MIInin SOrrn1.g11s taun gBnlliiJd aal zijn,hllt
te lNnJal'Nn I'?BtJuat atust blltNffllna.-a. poli-
tillkB of filozofLlIslI gBzindhllid van dB kandidaat-
tudsnt, dat duo 30U 1J01'a:nglll.JBiglirdaan allen

dill Juat niet eens zijn MIlt a. ailln6~jzB t.'a?I a.
btl~nds z iBdsl. ".
De wijziging door de minister aangebracht bete-
kent geen verbetering. Integendee1:het nieuw ver-
eiste getuigschrift slaat op een bredere katego-
rie van miSdrijven dan het getuigschrift van goed
gedrag en zeden -dat enkel het.strafregister b~-
helst. Het nieuwe getuigschrift is ook reeds op-
vraagbaar aan studenten die de leeftijd van 21
jaar nog niet bereikt hebben. Deze paragraaf moet
gewoon geschrapt. Er is immers niet de minste re-
d8Q om te veronderstellen dat een vreemdeling die
komt studeren meer misdadig zou zijn dan de Be1-
giese studenten.

Aan het artikel dient volgende alinea toegevoegd:
"DIIbllkendrrlking vel'1'lBZdtds bij I.JBt VOOl'ZiBnB
NchtsmiddBZlln IIn dB tB:rmijn binnBn a.weZkB aij
rrrJllt ingBs ts Ld wol'dBn."
Artikel 58

Op voorstel van de minister van nasjona1e op-
voeding en na advies van de overeenkomstig arti-
kel 61 ingestelde kommissie bepaalt de koning de
onderwijsinstellingen die bevoegd zijn om het
vereiste attest af te geven.
Dit attest bevestigt,hetzij dat de vreemdeling
ingeschreven is in de onderwijsinstelling die het
afgeeft,hetzij dat hij er tot de studies wordt
toege1aten,bç~~!j_Q~~_~ijQ_~aQYr~~9_~Q~_~Q~1~~i~9
Q~Q~r~Qç~~_~Qr~~_Q~_~Ç~_~~~~!~j~~r_~~_~çQ~l~~
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Geachtll hBNn.bBste drinkebroers,
WondIIrlijk genoeg,maar tussen enkete

salamana.l's door, vina.n IJrij toch nog a. tijd om
u "trn hikkl'nds brief til schrijtXJn (b.urk). Wij
hebben i,.",.,l'S vel'nOMllndat dil AkadBmiese OWl'Juaid
in samtmIJIIl'king /'!lIlt Juat stadsbestuur - en dit ur
geZlIgenhllid van het: SSO-jarig NStaan van cm.e
c2lm mtel' (bie» dat is gllen tJa U 1') -111Instand-
b.lIld,lIen ronUMllnt tel' onUl' enlJril oprichten:
ds drinken a. studtJnt.
EBl'8t dachttln uij dat uijlllllf ten tija. van Mt

gBl'UCht niet in volledig nuchul'ttollBtcnd waNn.
Io vivat,lJa7It uij zijn allll dagen poepeloeNaat.
Uaar nu dil alkohoZnllvlIZs stilaan optrekkBn en
met Juat kranteb.richt voor onu slingeNna. oog-
ballen,zijn uij meel' IIn melll' geneigd te wron-
dBrstellBn dat hIIt niet onall griju cllllfll1 aijn,
mal' wel die van a. akadtJmiesll overheid en van
het: stadsbestuur,die al vel'Ngaand door «rank
aijn aangllvNten. De aard van dil genonen bllslis-
sing IJrijst i,.".l's eBnduidig in a. richting van
Ben nakllnd delirium tNmens.
OVBrigllns vina.n uij -MIlt onZII VIIl'3open gusten-
dat dBZII huldBblijk aan Juat adNs van a. studtJn-
ten wel tllkenBd /fO}gllnoemalJOl'dtJnvoor gans Juat
blIleid aan dIIze univ. Velen droMlln hilll' ina.r-
daad nog van dB tijd dat dil studtJnun zich IIl1n
half jaar volpollf'tBn met drank IIn ZlIute,lIn hBt
ana.N half jaar /'!lIlt kursussen en fobiiin.
DIl strijd die de studentBn vaak gevoerd hBbblln
voor elln 1l1li111'Nchtvaardig ona.rvijssisuem,
voor Bfln mefll' l'IIchtvaardi911 samenleving.lJOl'dtJn
nilll' 1'rU21' al tB vlug IIn al..·til graag ~rgetfln.
HBt ideaaZtllpe van dB A.D. is blijkbaar hllt wein-
weib· und gesang-rol'r'lfll iJat op hllt lIina. van Juat
jaar als IIl1npapIIuaaj aij.hollveelhllid eka~n-
stof gaat uitkot8lln. Tot_ hun grote VOldoening.
Wij vina.n Juat ooit op zijn minst aona.rling dat
el' sisumties gllZd gllweigel'd IJOrdt voor a. eo-
sjaal-bewustll aktivitlli tBn~van a. stwûmten, ter-
IJrijl el' onuitputtBlijke voorradsn blijken tB .ijn
voor ds mees t stollf'zinnigll schenkingIIn •
[)i. t is voor ons IIIIn ell l'Stil ukfln aan d. IJand van
Llat a. viering van het SSO-jarig bestaan van onu
univ wel aal 1J01'a.n.
Efln pNstigillU3e VNflt en sZIIIIf'partij of un be
zinninu over Juat ondBrvijs en aijn rol in a.ae
I'rU2tschappij l???? ,
saa» a.salniettBl'Iin niettegenstaana. aijn IJrij
toch 30 gllrollrd dool' dit gBbaar van hogllrhand
dat wij illts U1'Ug uill.en doen,
Op dB tegenovergflsteZ.a. vluchtheuvel IJrillen
uij lIen ronunwntje oprichun tlll'
IIN van onall gllZillfdB akadsnri4-
Sll overheid. Als gllselekteerd
tllm is tenslottll, na lang
en wegIIn, lIen ontwerp til voor-
schijn gBkomen dat toeval.l.i,lIr-
wijs velll glllijkenis vertoont
met elln val'unsblaas. Overi-
glIns aijn IJrij dB mening toe-
9lldaan dat dB Bnigll juiste
behandeling voor dil drinkend.
student (wij hedollZen hiel' niet
Juat lavend eksllllf'l.aar, wel /wt ro-
nunwnt) alteen maal' kan bestaan in
elln juistll mengeling nitro-
glllcllrine, potassium ni-
traat en titryl..
Dat rollt eBn knalef>
flikt gev.n.

GaudBamusigitur.

ps.: 111'Nstaan ronu-
MIInten voor diegenen
die snBuvelen, en el'
bestaan rrrJnumentlln
die ulf snlluvellln.



Ve hele weJr.eld Is met .6tomhud gulagen oVeJr.de .6.:Otoma.chtige OprnaJr..6valt het Zu.<.dv.tetnamue
bevlli.jcUng.661l0nt. Het -iA al..6 een machtige bO.6bJtaJldwa.a.Jtbij vonken VeJr.voon: het hooMvuWt.
u..U.6pll-i.ngen om nieuwe keJr.nen van vo.e.k.6veJr.zet aan te .6teken. Vonken wa.a.Jtdooll nieuwe pilOvin-
c<.a.e.e ho06d.6teden bevlli.jd wollden en wa.a.Jtvan niewve vonken veJr.deJr.na.a.Jt het zu.<.den .6plli.ngen.
Het pabLoon -iA oVeJr.de hele .e.-i.n-i.eopmeJr.keUjk hetzel6de .. Ve bevlli.jcüng vaJt Quang TIIi. in
het tUteJr..6te NOMden .e.udde tot' ongellegeldheden' in Hué. Ve bevlli.j cUng van Hué .e.udde tot
'ongeJr.egeldheden' in Va Nang. Ve bevlli.jcUng van Va Nang .e.udde tot' ongeJr.egeldhedeh' in
Tam Kr} en Quang NgaL. en zo veJr.deJr.de ku..6t .e.ang.6 naM het zu.<.den.
Binnen een maand ujn dJUe van de viell gllOot.6te .6teden van Zu.<.dVietnam bevlli.jd. 19 van de
44 pllOvinuU ujn voUecüg ondell VRR-butuWt. gekomen. Ve gllote .e.uc!u;machtbM-iA van Vanang
en de enollme V.e.ootbM-iA in Cam Ranh Bay vUUg in handen van het Bevlli.jcüng.6.e.egell. Zu mil-
joen men.6en meell bevinden uch in gebieden ondeJr. VRR-butu.Wt.. HondeJr.den vUegtu.<.gen en heU-
kopteJr..6, hondellden tank.6, t-i.endtUzenden wapen.6 en hondeJr.ddu.<.zenden tonnen ~e ~-
Ürlg welld httakt en wel btUtgema.akt - om niet te .6plleken van de enollme hoeveelheden mateJUeel
cüe vellniet-i.gd wellden. En dat aUu vlli.jwel zondeJr. zWalle gevechten - met al..6 enige uUzonde-
lli.ng de .tweeda.ag.6e .6tJUjd om Ban Me Tltuot, de ono66iuë..e.e ho06d.6tad van het centllale beJr.g-
land, tU'lClIlvande val. op 12 ma.aIlt, het begin van het ineen.6tolLten van het Sa-i.gon-.e.egell - en
van de ÄmeJUkaarl.6e pou.ti.ek in Indoch-i.na - mallkeellde.
In Kambodja .6taan de Ilevo.e.u..ti.ona-i.llen VOOIlde poollten van Pnom Penh. We hoge pieten van het
doo« ÄmeJUka gÜrI.6taleellde Ilegime .6laan op de viueiü: TeIlWij.e. je deze Ilegw .e.eut -iA Pnom
Penh WaM.6cJU.jnUjk al. bevlli.jd.
Ve bevlli.jcüng.6.6tJUjd van de Indoch-i.nue vo.e.keJr.enLs zekeJr. van de oveJr.W.i.nrUl'Lg. Veze ovea-
w.Utn.&tg .6i nu meell dan ooit cüchtbij. Met de waper1.6 in de hand hebben de IndoclWtue vo.e.ke-
Ilen de gllOot.6te ~e macht teil WeJr.eld,· het VS-impeJUa.t-U,me veJr..6.e.agen. Oe .6teun van
het ÁmeJUkaarl.6e vo.e.k en de -i.nteJr.nat-i.onal.e .6OUdMdUt hebben llu.<.nIbijgedllagen tot deze
oveJr.W.i.nn-i.ng.

hoe een klein volk alle vreemde
overheersers verslaat door zijn
bevrijdingsstrijd

Vroeger dachten veel mensen dat de strijd van
zo'n kleine volkeren tegen de reusachtige oor-
logsmachines van de fransen en de amerikanen
een onbegonnen werk was. Het zou als een strijd
zijn van een sprinkhaan tegen een olifant. Doch
de feiten bewijzen dat de historie van de kleine
David tegen de reus Goliath terug herhaald werd.
Ho Chi Minh antwoordt de pessimisten als volgt:
"Vandaag is het inderdaad de sprinkhaan die
zich meet met de olifant, maar morgen zal de
olifan~~er zijn vel bij verliezen. De reali-
teit heeft bewezen dat de kolonialistische o-
lifant inderdaad naar adem begint te snakken,
terwijl ons leger groot geworden is en een ma-
jestueuze tijger wordt. Hoewel de vijand in het
begin zo machtig was en onze krachten zo beschei-
den, streden we toch niet met minder energie
en behaalden we niet minder overwinningen, met
de zekerheid de uiteindelijke overwinning te
behalen."

De geschiedenis leert ons inderdaad hoe de in-
dochinese volkeren bij de verdediging van hun
vaderland de grootste invasielegers van het ver-
leden verslagen hebben. Ze versloegen de legers
van het grote mongoolse keizerrijk. Ze versloe-
gen de legers geleid door enkele van de knapste
chinese feodale generaals. In de moderne tijd
voerden de Vietnamezen dan hun succesvolle na-
tionale revolutie door tegen de Japans fascisten
op het einde van de tweede wereldoorlog. Dit
gebeurde onder leiding van de marxisties-lenin-
istiese partij van Ho Chi M1nh die ook de strijd
verder leidde van het gehele volk om met alle
middelen hun onafhankelijkheid te verdedigen te-
gen de fransen. Deze franse imperialisten
hadden reeds op het einde van de 19° eeuw van
de drie Indochinese volkeren hun kolonie ge-
maakt om er alle rijkdommen te plunderen. Deze
franse bandieten werden dus samen met de Jappen
in 1945 verslagen door het gehele volk. Het w
was toen dat het volk zijn vrijheid herwon en
de republiek Vietnam ontstond. Doch de fransen
konden het verlies van hun kolonie niet ver-
kroppen en bereidden een nieuwe aanval voor.

Het gehele volk verdedigde 9 jaar lang Zijn ge-
liefde vrijheid en onafhankelijkheid en verplet-
terde de fransen door een schitterende overwin-
ning te Dien Bien Phoe.
Rond die tijd waren er besprekingen te Genève
die het volk van Vietnam verzekerden dat hun
land door algemene verkiezingen weldra een voor-
speodig onafhankelijk en eengemaakt land zou
zijn. TOen ging Amerika, dat reeds vroeger in
het geniep de fransen met veel geld en wapens
steunde tot openlijke agressie over. Ze tra-
den de akkoorden van Genève volledig met se
voeten. Samen met een kleine kliek die ze aan
de macht brachten in Zuid-Vietnam begonnen ze
een barbaarse oorlog tegen het Zuiden. Ver-
der troffen ze voorbereidingen om het noorden
aan te vallen dat met het ganse volk bezig
was het socialisme op te bouwen onder leiding
van de partij van de arbeiders.
We zien terug hoe gans het volk zowel die uit
het noordelijk deel van het land als uit het
zuidelijke als één man het amerikaanse imperia-
lisme totaal aan het vernietigen zijn. De twee
grote offensieven van 1968 en dat van het jaar
1972 bewijzen dat maar al te duidelijk. Op 30
en.31 januari 1968 ontketent het bevrijdings-
front een offensief over zowat 1000 kilometer.
Vanaf het noorden tot het Zuiden worden 140
qrote en kleine steden bevrijd. Op alle fronten

2woróen het amerikaanse leger en hun kliek ver-
.lag~~~ Totaal in de hoek gedreven belooft Ni~

xon z1Jn troepen geleidelijk terug te trekken
en te onderhandelen te Parijs. Doch hij breekt
schandelijk zijn belofte. Hij versterkt zijn
lucht- en zeemacht en verstevigt met al zijn
krachten het leger van de keline kliek van Thieu.
Zijn garbaarsheid kent geen grenzen en rond
1970 valt hij Laos en Cambodja binnen.
En dan durven de Amerikanen nog beweren dat ze
de oorlog geleidelijk zullen verminderen. In
april 1972 echter komt het antwoord: een groot
offensief van de drie Indochinese volkeren.
In een laatste razernij bombardeert Nixon alles
wat hij kan: dijken, hospitalen, scholen.
Doch de drie volkeren bevrijden de grootste de-
len van hun land en verwerven dag na dag nLe uwe
steden en steunpunten op de vijand.

Deze glorievolle geschiedenis van de drie volk-
eren zetten de woorden van Ho Chi l-linhkracht
bij: "Ze mogen 500.000, een miljoen of meer
soldaten sturen om hun aanvalsoorlog uit te
breiden op Zuid-Vietnam. Ze mogen duizenden
vliegtuigen het Noorden laten bombarderen.
Nooit zullen ze de ijzeren wil van het volk
kunnen breken in zijn heldhaftige strijd voor
zijn onafhankelijkheid. Hoe wreder ze zich ge-
dragen hoe harder we ze bekampen. Nooit zal het
volk zich laten afschrikken. Er is niets dier-
baarder dan de qnafnankelijkheid en de vrede.
Wanneer de dag van de totale onafhankelijkheid
aanbreekt dan zal ons volk het land heropbou-
wen veel groter en schoner dan nu !"

HETMEKONG·PRO.JEKT
Reeds vanaf 1949 toonden de VS-imperialisten,
toen nog in samenwerking met de Franse overheer-
sers, een grote belangstelling voor het Mekong-
gebied, een dichtbevolkte en vruchtbare streek,
zo groot als Frankrijk e~ de Duitse Bondsrepubliek
samen. De Mekongstroom en haar omgeving beteken-
den voor de imperialisten een unieke kans om de
volkeren van Zuid-Oost-Azië aa~ hen te onder-
werpen, en hun natuurlijke rijkdommen te ont-
stelen, en meteen in het Mekong-gebied de
nodige voorzieningen aan te leggen voor hun
militaire onderdrukking I

Geschiedenis van 't Mekong-projekt.

Een wetenschappelijke UNO-kommissie richt
t

in 1949 een buro op ter voorkoming van over-
stromingen van de Mekong. In '56 richten de
VS, met de steun van de marionettenregerin-
gen van Thailand, Zuid-Vietnam, Laos en de
neutrale regering van N. Sihanouk van Cambod-
ja, een buro op voor studie van mogelijke pro-
jekten in het Mekong-gebied. Op het einde van
'57 vestigen zich een groep Amerikaanse ingenieurs
en vorsers in de Mekong-vallei voor nadere
studies. Dit onderzoekswerk werd volledig be-
taald door de kommissie van technische bijstand
van de Verenigde Naties. Vanaf '59 worden er
intensieve opsporingen gedaan o.a. een markt-
onderzoek, gefinancierd door Shell en Ford.
Ook Japan en Canada nemen deel aan het bodem-
onderzoek.
In 1961 wordt de eerste stuwdam opgericht.
Hierbij zijn 24 landen betrokken, alsook ver-
schillende UNO-afdelingen en banken (o.a. de
Wereldbank en de Aziatische ontwikkelingsbank).

Het Mekongprojekt.

Het hele projekt strekt zich uit van Noord-Laos,
de Mekongvallei zelf in Cambodja, tot de hoog-
vlakte in Zuid-Vietnam. Wat houdt het projekt
nu in ?

- vooreerst de aanleg van waterkrachtcentrales

met een gezamelijke kracht van 10.000 megawatt/u.
Deze elektriciteit is helemaal geen hulp aan het
Indochinese volk. Zij dient enkel om de hoofd-
steden waar de marionettenregeringen zetelen
te bevoorraden en vooral hebben de imperialisten
ze nodig bij hun grootscheepse plunderingen van
bodemrijkdommen, waaronder vooral tin en rubber;
en tevns voor hun militaire basissen.

- uitbouw van de Mekong: de Mekong wordt breder
gemaakt om het de imperialisten mogelijk te
maken de geroofde grondstoffen naar het bin-
nenland te voeren waar goedkope arbeidskrachten
ze kunnen verwerken. De verbreding is ook nood-
zakelijk om militair materiaal tot diep in het
binnenland te kunnen aanvoeren en zo de volksoor-
log te kunnen tegengaan. Door die uitbouw van
de Mekong zijn honderden kleine boeren hun
land verloren en leven ze als vluchtelingen.

- irrigatiewprken en een stuwdam.Deze zijn
noodzakelijk om de rijstproduktie te verhogen.
De t1ekongvallei is zeer geschikt voor rijst-
verbouwing. De VS-imperialisten willen deze
rijstproduktie volledig in handen nemen. Ze
dienen enkel om het volk efficiënter en
grondiger uit te buiten: om hun grondstoffen be-
ter te kunnen wegroven, hun land af te pakken
en in de handen van enkele grootgrondbezitters
te geven die, door hun gewillige samenwerking
met de imperialisten,zullen mogen delen in
de winsten van de verhoogde rijstproduktie. Deze
werken dienen tenslotte ook nog voor een betere
militaire 1nderdrukking. Het geld voor deze
uitbuitingsapparaten komt voor 70% uit het
"Technisch Bijstandsfonds" van de Verenigde
Naties en voor de overige 30% uit leningen
die de imperialisten tegen hoge intrest
geven aan de marionettenregeringen.
Naast de VS-imperialisten, investeren nog
andere lanèen in Z-O-Azië o.m. West-
Duitsland. Een staatsbedrijf, de Salz-gitter
Industrie werd in '63 belast met de uitvoering
van de Nam Phong-dam. Deze stuwdam levert ener-
gie aan de marionettenregering in Vientane en
aan de Amerikaanse luchtmachtbasis in Thailand.
Het volk, verdreven door de uitbouw van het meer,
leeft er in grote armoede. Een boer vertelt:
"Vroeger had mijn familie voldoende om in
zijn levensonderhoud te voorzien. De rijst die
we verbouwden bezorgde ons een behoorlijk leven.
Sedert de damwerken werden we verdreven van on-
ze grond en moeten mijn kinderen gaan bede-
len."

De "Groene revolutie".

Het voorbeeld van schandelijke uitbuiting door
de VS-imperialisten is wel dat van de zgn. "groe-
ne revolutie". Mede door de verwoestingen door
de Amerikaanse bombardementen en chemische
oorlogsvoering, is de rijstproduktie in de Me-
kongvallei erg gedaald. Ook de kwaliteit van

Thieu wil de oppositie verdelen.
Ene~zijds doo~ 6chijnmaatregelen
tegen ko~rupte militai~en om de
~echt8e oppositie voo~ zich te

herwinnen; ande~zijds doo~ lood-
zware ~ep~eBBie tegen de ee~lij-
ke krachten van de derde macht.



d. rijst is erg verzwakt. Nu hebben de VS deze
rijstproduktie in handen genomen: ze staat nu
onder de kontrole van een paar grote Amerikaans
concerns. Rockefeller-Foundation heeft een stu-
diecentrum voor rijstkweek opgericht op de
Filipijnen. Wat is nu de bedoeling?
Dit onderzoe.kscentrum heeft gezocht naareen
middel om het volk van Z-O-Aziê op een schan-
delijke manier van hen afhankelijk te maken
en hen blijvend uit te bui ten. Ze hebben nl. een
rijstsoort ontworpen, de zgn. hybride-rijstplant-
jes, die elk jaar opnieuw moeten aan gekocht
worden. Zo dwingen zij deze landen tot blijvend
afhankelijkheid. Bovendien zijn deze plantjes
zo gekweekt dat ze zeer onderhevig zijnaan
weersolllStandigheden en bovendien uitermate veel
insecticiden behoeven. Deze moeten dan tegen
hoge prijzen gekocht worden van Amerikaanse
petrochemische bedrijven, zoals 8.so.
Onder de alOm van ontwikkelingshulp worden ganse
volkeren geketend en onderworpen aan het Ame-
rikaanse monopoliekapitaal. Dit is het geval
voor Thailand, de Filipijnen, Laos, Zuid-Viet-
nam, Malaya. De hybriderijst groeit echter wel
sneller dan de oude rijstsoort. Zo krijgen de
klein. boeren die niet in staat zijn de plant-
jes t. kopen, nog maar de helft, van wat ze
vroeger voor hun rijst kregen. Ze kunnen niet
lang.r konkurreren. Alleen de grootgrondbe-
zitters. die met steun van hun banltiersvrien-
den, in de neiuwe rijstsoort kunnen investeren.
doen goede zaken. 8eel veeL'kleine boeren wor-
den verplicht hun stukje grond aan de groot-
grondbezitter te verkopen en tegen een klein loon
bij hem te gaan wereken. In één jaar tijd is het
antal kleine boeren enorm geslonken en is de

hele Mekongvallei in handen van enkele groot-
grondbezitters. Dit is een bewuste politiek
van de Verenigde staten. Ze hebben immers
deze reaktionaire grootgrondbezitters en
hun kapitaalkrachtige vrienden (vooral bankiersl
nodig om het Amerikaans imperialis08 te dienen.
Dit gebeurt al jaren in Thailand. Indiê. en op
de Filipijnen. Laatst weigerde de VS een be-
langrijke tarwelevering aan IlIdiê omdat
Indiê niet onmiudellijk inging op het Ameri-
kaanse voorstel voor de bouw van negen fa-
brieken voor onkruidverdelging •
Hiertegen steekt schril de hulp af van socia-
listies China aan de ontwikkelingslanden. Zij
holpen effektief het volk zijn eigen lot in
handen te nemen. dun grote uitvinclinq was het
een riJstsoort te krce~r~n die maar ~~n keer
moest gepland worden. en die het volgend se~zoen
zichzelf veruubbeldcn. DAt is ontwikkelingàulp.
De zogenaamde ontw~kkelingshulp van de VS-~
rialisten ~. maar een middel om de volkeren
van de derde wereld beter t. kunnen uitbuiten.

deleugenkarnpanje
over vluchteLingen en wezen

Woordvoerders van de VRR hebben de laatste weken
het karakter van de huidige toestand in Vietnam
klaar gedefinieerd. Wij geven hier de jongste
verklaring van mevr. Nguyen Thi Binh (voorge-
steld door de studenten als doctor Honoris Causa
aan de KUL voor 75-76), minister van Buitenlandse
Zaken van de VRR. "[)Q tlJeeonrrrideI.llijke objek-
tie~ van eI. VRRblijl)gn eI.zslfeI.: hst Oml)gI-
LIerpsn van hst Thieu-'lVI(Jime en dil stopaetting van
dil Amerikaanse inmenoing in dil inteme aange-
le~nhsdiln van Vie tnarr." " ... 'faal' indiBn men tB
Saiaort dil politiBke bezBtting U9randBl't Brt ni8t
de politiek, aal dat niBts hel.pB'1."LLe l'onds
110475) fllij aijn verpl.1.cht aan te tJall.8n in
Vietnam omdat hst Thieu-N(Ji1"lll Bn dil VS-N(J8-
ring voortdurend het: Parijse akkoord schsndsn.
llij willen dat dil VS-l'6(lering 8l.ke inmen(Jing
in Vietnam stopzet en dat el' t8 Saigon e8n 'lVI-
(J8rina komt die wil "",rken lJOOl'ds vrede, onaf-
hankel.ijkheid 8n demokl'atie i'1 oWN8nste""";'ng
t het Parijs8 akkoord." (LIl rrmdil 050475)

Deze verklaringen gaan terug naar het standpunt
ingenomen door de VRR en het '~BFop 8 oktcoer
1974. Tot dan toe had de VRR er zich toe be-
perkt de bevrijde gebieden te verdedigen, mees-
tal door volksmilities. Terwijl de meeste aan-
dacht ging naar de OIDO\.W van de bevrijde gebie-
den. Alleen de aanvalsbases van het Thielr regi-
me werden regelmatig vernietigd. De terreur,

aanvallen en bonbardementen van het Thieu-regi-
me op de bevrijde gebieden ontwikkelde zich tot
regelrechte oorlogshandelingen. Dit alles met
de volledige steun van de Amerikaanse regering.
Over deze situatie werd in juli 1974 door de
permanente missie van de VRR een verklaring
geplbliceerd te Parijs. Gegevens en cijfers
kan men vinden over de ontwikkeling naar een
oorlogssituatie in het 'Bulletin d'Information'
van de vertegenwoordiging van de VRR te Parijs.
Op dit ogenblik is de eerbiediging van de Parij-
se a~koorden slechts mogelijk wanneer Thieu
verdWijnt en de Amerikaanse inmenging wordt
stopgezet. Het enige middel om deze twee
oojektieven nu te bereiken is de ontwikkeling
van de volksoorlog. ~evr. Thi Binh verklaar-
de hierover: "[)Q situatu in Vietnam is onom-
keerbaar en dil 'lVI08nte nedill'lagBn van hst Sai-
gonlegel' zijn een l.ogische onto.rikkeling van onze
bevrijdingsstrijd. H8t g8bl'Uik van g8L1eld, dil
in 118 t van rrrili tai'lVl rrrit::id.len wordt lJOnedig be-
l'lta
paald dool' dil tegBnstandilr. "(LII f.f.ondil 110475)

De burgerlijke pers stelt deze situatie heel
anders voor. Over de oorlogspolitiek van Thieu
vroeger en nu, geen woord. Wel, het gaat hier
om een Noord-Vietnamese invasie met Russiese en
Chinese tanks ... Thi Binh: "Wann8el' hst Zuidsn
wordt aangtJtJal.l.en, dan heeft hst Noorden dB
plicht hst Zuidiln te Ondil1'8teW1enin zijn strijd."
~~ar de bevrijding van de steden is op de eerste
plaats het werk van de bevolking. AFP meldt
over de bevrijding van Ban M! Thuot: "Men stelt
.. n belangrijke politiek fllnomeen tJast ••. name-
lijk dil aktiew medilLlerking van dil bergbewo-
nIlI'S, national8 mindsl'hed.n aan ds strijd."
Pater Tanh bevestigt deze versie: "[)Q bevrij-
ding is op dil lIel'ste pl.aats hst Llel'l( van dil plaat-
3elijke gtfllrinastrijdsl's 8n ds Btnischs min-
derhsd.n. '

vr. Thi Binh geeft een algemene beschrijving:
"Oët jaar kendsn dil lJOlksopstand.n 8en zeer
grote opl.eving. Dit wrklaal't dil snell.e uit-
b'lVliding van dil bevrijds gebieeI.n. Hllt bevrijdil
gebilld omtJat nu 9 miljolln 350 duiaend inwoners,
dit is tlJeenrlJll.meel' dan in het begin van het
jaar. (LIl Hondil 110475)
Over de vluchtelingen is ook heel wat te doen
g~eest. Wat is de feitelijke situatie?
fo'evr.Thi Binh: "Kijk wat er gebeurd is in
Do. /lang: [)Q gewchten wa'lVInniet zO hsvig. Er
is bijna geen Wl'ut meer. [)Q vijand hseft
praktisch al. zijn OOl'l.ogsrrrltel'i4el. tel' plaatse
achtel'gelaten. Zo melt::id.""n ons hst achterlatIIn
van 200 tot 300 vliegtuigen. Op 28 maart Llel'd
dil stad bevrijd. R8eds op 30 maart was het le-
l)gn er Lleel' rtOl"I!Iaat. llij hebblln 81' filml)grtonin(r
en gegewn IIn 's andil'lVlndaags een grotll l"IIIeting
geol'ganiseerd. Dit all.es met eI. lJOlledige
steW1 van dil betlOl.king. Voor wij Do. Nang bevrijd-
den waren el' 'lVIeds 5000 nr%11schappgnvan hst Sai-
gOrt regime di8 aan onze kant meelJOchten• "
(LIl Mondil 110475)
Het persagentschap van de VRR beschrijft de
bevrijding van Da Nang: "[)Q betlOlking hsllft dB
tIOl.ksstrijdkl'achtBn van hst NSF U91'1J8lkomd al.s
zonll1l die tel'Ug kOl"lllnvan een l.angtJ 'lVIis. {)wl'al
moesten zij hal.t houdsn om ds toejuichingflrt van
dil duizend.n inwoners in ontvangst t8 ne".,n. [)Q

vlag van ds VRRrJapp8rdJ1op all.e geboUlJllnter-
wijl. dil klokken van eI. kathsdl'aal luidd6n."
(Le Mcmds 030475)
a de bevrijding der steden keren de meeste vluch-

telingen terug en worden zij zeer vlug opgenomen
in het leven van de stad dat na twee dagen terug
normaa 1 iS."[)Q inwon8rs van Hus die a8el' Lleinig
last gtJhad h8bb8n van .dg gewchten, en die van
dil p1'OvinciB Quang Tri, zijn 'lVIedBaHen terug-
'ekeel'd naar hW1 woningen." (LIl Hondil 110475)
Wie zijn dan de vluchtelingen?
[)Q me.. te ondsr hen zijn familieledJzn van offi-
ieNrt, ~tenaNn Brt p1'OfieteU1'8 dis zich WI-

rijkt hebben in dil oorloq, (LIl :-1.040475)
"wvluchtB boeNrt wl'ktaardlln dat aij gevlucht
IoIa'lVInui t schrik lJOOl'dil bombardsmentBrt. [)Q
meute vl.uchtelingen r.Ja'lVlnechter anrbtenaNn."
(LIl 140ndil080475)

Een Franse planter beschrijft een aftocht van-
uit Pleiku in Le ~bnde van 26 maart 1975:
"Ollze kolonne Llerd lJOol'afgegaan doePl'tanks en
bul.l.doz8l's. Elke kamion di8 dilfekt was en in
dil ',)eg stond Llel'd milt ds buldoZ8l's aan ds kant
geschown met alles en iedilNen diB erin zat.
Velen aijn hurdoor 01'l(J8komen. [)Q strijdilrs
tJan hst VRR. hebben wij praktisch niet gezien.
De gewond.n LIerdiIn gewoon in ds steek gelaten."
De krant van de Noord-Vietnamese partij, Nhan
Dhan, meldt dat "diI vluchtendil 'lVIgeringst1'Oe-
pen ds betlOl.king als schild glIbruiken op hW1
aftocht. "(LII Honds 250375)
Dwang en paniek voor de bombardementen hebben
velen op de vlucht gejaagd.
Tot besluit een citaat uit Der Spiegel van 070475
Der Spiegel geeft een getuigenis van Ngyen van
Hai, taxichauffeur te Saigon, die in 1954 onder
de Vietminh in Da Nang leefde.
"Angst lJOOl'dil kol"Jl1W1isten? Al.lelln wie nut
wil Llerken moet schrik hsbben lJOOl'ds kOl"Jl1W1is-
ten. Hopelijk komen zij vlug en hopelijk lopsn
ds eol.daten van het Saigon-'lVIgime wl'dill' en
lJBrp8n zij hW1 gewel'en LIeg: dan .ulten el' g8en
dodiln meel' tJalten. "

De VS-regering heeft getracht de weesjes en de
vluchtelingen te gebruiken om zijn oorlogspoli-
tiek te verbergen. De VS-regering eiste de 'vrije
evakuatie' op van de bewoners van de bevrijde
gebieden. Hun pogingen om aan wal te komen wer-
den beantwoord door het afWeergeschut van het
BF. "De VRR en Hanoi protesteren tegen de po-

gingen tot evakuatie van de Vietnamese burgers.
Het zijn opgelegde evakuaties, opgelegd door
Thieu, en gesteund door Ford. Men tracht de UNO
en de andere landen hierbij te betrekken."
De VRR spreekt van een "verschrikkelijke mis-
daad" om tweedracht en haat te zaaien in het
Vietnamese volk."(Le fobnde080475)
Hanoi: "Waarom moeten deze mensen geëvakueerd
worden? Wij zorgen voor hen en hebben inter-
nationale hulp gevraagd. "Te Wenen verklaarde
Waldheim, Uno sekretaris generaal: "~l
Hanoi al.s dil VRR wraetten .ich tegen dil etJa-
kuatu van dil vl.uchtelingen. Op 31 maart 75 heb
ik lIen op1'Oep g8daan lJOOl'hulp aan ds vluchteling-
IIn. ~al' in dil me.. te Europese bladsn heb ik
hiervan Lleinig terug gelJOnd.n. f.#isschien ka-
derdJI ds.e Op1'Oepniet in dil bedoeling van som-
migen. [)Q kritieken komen enkel uit hst LIesten.
geen enkel andill' land hseft gep1'Otesteerd. In-
tegendilel., zij schijnen .eel' teV'lVld.n."
(Le MOnds 090475)
In Saigon hebben een aantal oppositieleiders een
brief bekend gemaakt waarin duidelijk blijkt dat
de evakuatie van de weesjes bescho\.Wd wordt als
een propagandi stische troefkaart voor de VS- rege-
ring en Saigon.
Het is een brief van 2 april van de vice-pre-
mier Dan aan de toenmalige eerste minister Khiem:
Hllt wl'tNk van .. n gl'OOt aantal. WIIun zal in
hsel dil LIe'lVlldg1'Ote indruk mkBn IIn lJOOl'al dil
VS Bn Zuid-Vutnam ten gollde komen. [)Q arrbassa-
dBul' van dil VS aal rrrij W1'3IIkeNn van zijn SteW1
om el' aekel' van te zijn dat dil eookuatie van OOI-
l.ogsslachtoffel's en Lleeskindill'en ons met ds A
rikaanse openbaN mening aal wraoenen. Iobnneel'
dil kindilNn in ds VS zulten azznkomen. zul.l.en
pers, radio en televisi8 BI' wl'slag van doen, wat
van grote invloed aal zijn .•

K. V.H. V.-wnt
en hst Verre Oosten.

w.ûn ds actusle toestand in hst V8l"lV1
Oosten (Canrbodja nag8noeg in Co:mllQ1istischs
handen, Zuid-Vietnam in COMplete anarchie)
Llenst KVHV-GBnt:
-ds dadillijk stopz8tting van al.le hulp aan
communistische staten of ol'ganisaties.

- dat stappen ondsmomen word.n om bevrien-
dB regeringen tot hst.elfdil te beLIegen.
bv. in EU1'Op8eswrband.

-di;>1.ol7flti.ke stappen om ds dool' dil conrnu-
nistische t1'Oepen getJanglln g.nomen ,.,.ster-
lingen (talrijke missionarissen) vrij te
krijg8n.

-St8W1 aan Zuid-Vi.tnarr, in .ewl' nog
mog8lijk.
KVHV-wnt 1'Oept tenslotte op om dBel til

nemen aan ds betogin(l dd 19 april te Ant-
LIe I"pfIn t8g8n dil corrnunis tischs e~ansie-
politiek in hst V8l''lVIOosten.

(bericht in
Het Volk)



nasJonalefeestdag van een baskies volk dat blijft vechten:

~ aberri eguna.
Op 30 maart had in <l!mika (het baskies voor
Guemica) de tradisjonele baskiese nasjonale
feestdag - aberri-eguna- plaats. Ondanks de gewel-
dige machtsontplooiing beantwoorden duizenden de
oproep van de Baskiese Nasjonale Partij (PNV),
gesteund door alle andere baskiese partijen en
organizasies. Twee van onze medewerkers waren
ter plaatse.
OE MOORD OP JOSE DIAS
" Vrijdag ko".n we aan in Saint-J.an-du-~ws, in
frans 8aBlun~and,1Jaa1'we kontakt opn.men ".t ..n
~id VGI7I cU regering VGI7I ba~Lingschap. Hij zet ons
uit.en ho. lJ8 in Gemika IJ8l"d6l'kontakt kunn.n .
opn.".n:1JfI /1O.ten in •• n Npaa~d kaf •• met .en
krabt oncUl' cU LinluNl'm uts gaan drink.n.
Hij stippelt .. n l'.isrout. uit ~angs binn.71IJ8g871,
daal' Mt gevaarHjk aa~ aijn ~angs cU autostrad.e
te n-.kk.n. Hij Wl'te~t ons dat d. ETA di. nacht
.en polisi.-inspekteur aa~ dadsn, en dat daama
waarschijn~ijk de me.ste IJ8gen au~~.n afgea.t ai
aijn".
Het PNV was dus wel heel duidelijk op de hoogte
van de moordaanslag. Deze was al lang beraamd,
maar donderdag besloot de ETA die vrijdag uit te
voeren,omdat teon reeds een hondertal personen
-als intinidasie-waren aangehouden. Ze wisten dat
de geplande betoging niet zo groots kon worden
als het vorige jaar,gezien de getalsterkte van
de troepen. Oe ETA wil de dus geens zins de aksie
vaQ het PNV torpederen (zoals OS het verkeerde-
lijk voorstelt)
RE<IRING IN BALLINGSCHAP
" De aat.rdag gaan we aoah afgesprok.n naar dat
NLJust kafe«, Op .. n bepaa~d og.nblik kolllt .1'
i.rrr:zndvoorbij di. "suivil' ••. cinquante nëëree"
/1OI7p8Lt. w. vo~9"n Mm stl'CUltin,ste.g uit.
Opeens houdt hij halt voor •• n ancUl' kaf ••• n
841gt i. te tegen cU baas. A~s !Jij vool'bijkorwn
vraagt hij of we i.ts ~~~en drik.n. Hij ~.idt
ons naar .en karrll' acht. I' cU ge ~agaaa~,lJaar lJfI
lunnis nrzlun M8t .en gedeelte VGI7I cU baskie88 re-
g.ring in ballingschap,di. il~.gaa~ het ~and aijn
bi7171.ng.koMll71.De kopstuklun,die "",.stal. bij ver-
stek t.l' dood aijn IJ8rool"d6e~d,aijn uit wiZig-
MidsolJ8n.H1gil'1gtJ71in Parijs geb~.lJ8n. Hiel' wordt
de Abel'ri-Eguna wel'lutijk "geviel'd". De jal'871~an-
{JfJ 8trijd is cU ~eidraad van cU (Jilsprekken."
OE BASKEN EN OE SPAANSE BURGEROORLOG
Op 18 juli 1936 werpt een deel van het spaanse
leger,ondersteund door reaksjonairen,zich op te-
gen de wettige regering. Zij rekenen op de steun
van de fasjistiese diktaturen die Europa willen
veroveren. Het Baskies volk organizeert zich om
weerstand te bieden aan de spaanse,italiaanse,
duitse agressie,versterkt door marokkaanse huu r-
lingen. Oe basken kiezen een autonome regering,
de regering van EUZKADI,met J.A. de AGJIRRE als
prezident,in Gemika. Deze eenheidsregering groe-
peert alle Baskiese nasjonalisten,kristen- demo-
kraten,sosjalisten,republikeinen,kommunisten
om weerstand Ie bieden aan de fasjistiese indrin-
ger. Zij organizeren een leger,een eenvoudige
marine en de bevoorrading. Daamaast nemen zij
ook de binnenlandse zaken in handen:de openba-
re orde,godsdienstvrijheid,vrije meningsuiting,
kultuur,sosjale bijstand,evakuasie van vluchte-
lt ngen en burgers ,enz.
Tegengehouden aan de gemzen van BISKAYE,bereidt
de vijand een offensief voor,steunend op buiten-
gewone middelen voor de tijd:spaanse troepen o~
geven door offisieren en onderoffisieren van de
italiaanse infanterie en artillerie,duitse lucht-
macht (het condorlegioen),marokaanse kavalerie.
Het baskiese leger,een geïmprovizeerd volksleger,
heeft sl~chts een zonderlinge bewapening,een on-
beduidende luchtmacht,een vloot van enkele gewa-
pende sleepboten. Wanneer de vijand half maart
het offensief inzet,bevi ndt Bilb ao zich op 40 km
van het front. Oe Franquistiese troepen vallen
er binnen op 19 juni :meer dan drie maand van he-
vige gevechten om 40 km te overt ruggen.
Oe fasjisten zijn meester over het luchtruim:
Baskiese steden en dorpen worden verpletterd on
der de bommen,de bevolking uitgemoord door de
vliegtui gmitrai 11euzes. Het duitse Condor- 1e!Jioen
stelt de wapens en de taktiek op de proef die de
Luftwaffe in 4~45 zal gebruiken:bonbarderen van
dorpen zonder verdediging,uitmoorden van de bul"
gertevolking,de vluchtelingen op de wegen,brand-
bommen.
HET BOfoBARDEK:NT VAN GERNlKA
Op maandag 26 april 1937,marktdag,buitengewoon
weer,is de hele bevolking op straat en b renqen
de 1andboUolers van de omtrek hun waar naar de

IJ markt om de pover rantsoenen aan te vullen,als
'tt de vliegtuigen van het Condor-legioen in de lucht

verschijnen. Oe hele namiddag houden zij het vol:
eksplozieve bomrnen,mitrailleuzevuur en uiteinde-
lijk brandbOl'1T1endie tot dan toe ongekend waren,
en die de "heilige stad" in enkele uren verende-
ren in een puinhoop en daama in een vuurgloed
bezaaid met lijken. Een 200~tal burgers vinden
in Gemika de dood.
Oe verontwaardiging die in heel de wereld op-
rijst naar aanleiding van deze wilde en onnodige
uitmoording is zo groot dat de staf van FRAtlCO
zich genoodzaakt ziet de verwoesting van Gemika
aan de Basken zelf toe te schrijven ,zodoende leu-
gen bij leffe misdaad voegend. Tien jaar later
komt de waarheid aan het licht door de bekentenis-
sen van Nurenberg,de verklaringen van de duitse
piloot Ga11and. Onlangs bekent kolonel l'artinez
Bande in een offisjeel boek MVizcaya" in radrid
gepubliseerd door de historiese dienst van het
leger,de misdaad,terwijl hij de verantwoordelijk-
heid op de duitsers schuift. Het Condor-legioen
bestond \litduitsers ,de piloten hielden vol uit
sadisme,maar zij voerden slechts de orders van
FRANCO uit. Als een stigma blijft een getuigenis
van algemene verontwaardiging:het meester..,er'"
van Picasso:"GJernica". Oe regering van Franco
beging de onbezonnenheid de overtrenging van het
doek naar Spanje op te vorderen.

OE WEERSTA ..~D VNI HET BASKIESE VOLK
Oe vemieling van Gemika heeft het vuur van het
Baskiese volk niet kunnen uitdoven. i~og prakties
twee ~aand van vechten gaan voortij vooral leer de
fasjisten in Bilbao aankomen. Ondertussen wordt
er verdedigd,zijn er aanvallen en tegenaanvallen
van de "Archanda" - het kruin van de "OJdaris" -
(=baskiese soldaten) - de gevechten op zee. Een
eenvoudige sleepboot,de 'labarra,houdt het ~.,ee
uur vol tegen de Canarias,de modernste kruiser
van Franco ,alvorens Met gehesen vlag te zinken.
anneer Bilbao op 19 juni 1937 bezet \~ordt,hebben

duizenden Baskiese sOldaten de Easkiese grond met
hun bloed begoten.~erden er duizenden Casken,
vrouwen en mannen,militairen en burgers,voor lan-
ge jaren gevangen gezet ,\~erdener honderden gefu-
silleerd zonder rechtspraak of na een schijnpro-
ses oW erden er duizende vert annen.
Het verlies van hun grondgebied volstaat niet om
de MOed van de basxen te ondermijnen:in ::adrid,
in Katalonië v~rvo1gen zij de strijd tegen Franco
tot In 1939. Cedurende de tweede ~ereldoorlog,
daar waar Franco verbroedert met Hi tler in Hende-
ye.vindt men de basken overal terug waar dezel fde
strijd gestreden wordt:in de troepen van de geal-
lieerden,in de netten van de weerstand, in ille-
gale groepen. En overal waar ze zijn,kont de naam
Gernika terug naar voor. In 1944 is een van de
eerste tanks lIieParijs bevrijden,de tank "wel"
nica".
Binnenin Euzkadi zelf,die onder de fasjistiese
laars blijft,gaat de str+jd verder,een strijd die
gekenrrerkt ~ordt door een groeiende rezoluutheid
langs de kant van de Basken,en door een steeds

krachtiger repressie langs de kant van het Fran-
quisme. Organizasie van het verzet, de stakingen
van Biskaye,wipuzkoa,~ampelune,Vitoria,het pro-
ses van Burgos,de terechtstelling van de folte-
raars en de meest fervente vijanden van de Basken:
Manzanas,Carrero Blanco,Dias ..

OE EIK VAN <IR:IIKA
" 0. aondagrorgen .:s iedereen vroe(7 uit cU lIBren.
0. me418ten kunnen OM ~~ van dB spannin(] niets
naar binnen krijgen. 0. s tad ont!Jaakt in .. n
sfe.l' van te l're U1';wl'Sp41fflngen,patroui llel'8ncU
j.eps !Jaarop mitrai~~ettes aijn ge/1071te.rd,
polisie {JfJLJapendM8t knuppels en nitraill.ttu
(in aans~ag) ... De stad is henrtllti.s af(7es~o"n:
Wi. aich aatel'dag niet had~aten ins~uiHn,klJ!lm.1' niet rwel' in. 0. stad en omatreken aijn secUl't
de vroege ochund 1Jel'bodel1aone. De afspraak Luid
dB rond cU .ik VGI7I Gel"Ptikate wl'8llT'!e~en, M t aim-
bool: VGI7I cU vrijh.id van Ewskadi".

HET VLAAf-5 ilASJ01IALISI
" Op dit ogenbLik kont el' ienand M8~un dat el'
twee ~ecUn VGI7I cU "Parti f4dAra~ fLanand" in Ger-
nika aijn. Het gesprek gaat dan automati.s cU88
kant uit. ZB vertelten dat het g.:.)On. vo~k een
sterk natef beel-d h.eft over VlaancUren.
ZB kijken op naar de v~amingen,di."3ich secUrt
enkB~ ti.ntallen [aren hebben weten toe te nrlken
VGI7I hun franse OllBl'he.l'sing,aodat ae nu 3e~fs in
scho~.n en instellingen hun eigen taa~ I'IOgtm
apl'8un,.n tewns .en ekonomi.s oWMcht VGnJOr-
wn hebben": De ".nsen lJaanrtll. lJ8 aan Mt sprek.n
aijn Mbben IJ(J~ .en genUlZ1lsll.rdsl' bee~d ,voora~
daar !Jaar het: OWl' cU Vo~ksunie aaat. Zij ~.ggen
de nadruk .rop dat hun strijd .en strijd is voor
demokrasie,t.gen h.t fasjisme,het Nchts be~nd.
ïtierdoo» stellen aij aieh e.l'del' links op,en ~.u-
n871 aij icUo~ogies meel' aan bij ander« strekkin-
(JIJndan di. VGI7I ds Vo~ksuni.. Maar 88 /1Oeten toe-
gewn dat ds VUsoma een praktUse hu~p is,bvb in
wrband met po~itieke v~ucht.~in(7en. And.l'aijds
betreuren aij dB aa71lJ8aighBid van sommige recht-
se e ~el7llln"11 in di. partij".
POLITIEKE GEVANCIUW
" .vu wordt el' ". ~ding gemaakt VGI7I de al'NS taai.
VGI7I het lid van cU Pl/V,die de aondag voor de lIB7'-
rassing roet: aoraen:een VUUl"IJerk afsteken met cU
k!.uren VGI7I cU baskiee« v~g. Hij IJfIrd !7earNS-
teerd in het beait lkl7I pamfL.tt.n en h.t VUUn.Hll'k
Op dit oaenb~ik aijn el' .en 24O-ta~ Basken die
ZlJaN wroordslin(].n hebben oP!1e~openna onrecht-
vaardiO. pross.8sen,.n hun ~i.fde voor het Bas-
kenland 871 dB ds/1Okratiese vrijheden rwt de ge-
vangenis l'IO(JIlnbetal.n.

Deze eik sirbolizeert de Baskiese demokrasie,het
recht van de Basken over zichzelf te beschikken
als volk,het recht van iedere Bask op vrijheid,
op gelijkheid,als burger.
Het Baskis volk is zonder b~ijfel de oudste eu-
ropese demokrasie. Oe hoogste autoriteit berust-
te bij de familiecnefs,die samenkwal"en,stemden en
wetten maakten op voet van gelijkheid. Wanneer
ze vertege~oordigers noesten kiezen,hadden die
een beperkt maDdaat,en noesten zich altijd re-
fereren naar de bazis ,de vergadering van fanilie-
chefs. Deze ver!)aderingen zijn reeds zo oud dat
ze dib'iijls onder een boom bijeenk.~amen:de eik
van Gernika. Slechts na verscheidene eeuwen b1am
men ze op een meer komfortabele plaats bijeen.
nder deze boom moesten de heren van Biskaye -

om als heer erkend te ",orden - zweren de Bas-
kiese vrijheden te eerbiedigen. Toen een heer
van Biskaye koning van Kastillië werd,gingen
zijn afstammelingen,koningen van Spanje,verder
îlet zich aan deze regel te onderwerpen,

ABERRI- EQJ:IA
" A~s we het hotel: wl'~aten,ai.n IJ(J teretand dat
ÏZ8t onT"Ogelijk tot •• n massale beto(Jing aal ko-
mBn,30a~a vori(J jaar. To.n lJa8 ze~f8 J. 'I.18 Lei-
zo~a,de huidige pNaident van dB l'8(Jerin(J il1 bal
~ingschap,klands3ti.n owrgekomen 0" 88n toe
praak te houden. Di t jaar aa~ dat onl"lOgeLijk

aijn. De ene kontro~. vo~gt op cU andsN. Een
vijf d tienta~ rw88te~ jonge menoen kll?!l~naast
je Zopen en VOl"M8ndan pZotseli"f: .en kring ronG
je. Papi.ren wordsn nau'.Jkeuri(J oJ!dBl'aocht; vraglln
'esteld LJat,waarom,hoe,aangaande je aanJ,)gzi(1heid

&(Je~mati(7 wordsn M8naen gea1'l'88teerd. Een sirriJo'
liese betoging,a~8 je het ao kunt nO.M8n,gaat
door in dB stad:een duizendta~ M8nRen /'lilt een
krant oncUl' de linkerarm op het vo.tpad.
Op het: k.l'kp~.in ontvo~n vijf jonge~ui een
baskiese v~ag. ZB sarden gea1'l'flsteerd. 7l.IBe leden
VGI7I de Vo~ksunie, Kuypel's en Luyten, de ~Iln teaen cU
middag pamfLetten Uit,beV8atigen een k~.in. v~ag
aan het pol'taa~ en ~anseren enkele ~1lu.'1en:"Vive
~e pays basqU8 l.ibr«. ilotN pal'ti se prononcera
toujOU1'S contN l:' adiwsion de l:' espa(J71e au nrzr-
cM co"","" tant que 8es peup~.s n. sont pas li-
bIINS •. " De rtWni(7êeol'll"ingt hen,beantlJoordt ,..t
wat app~aus en V8l'spNidt aich v~u(J. !Ia een lich-
t. aarzel in!] n.emt cU poLisie de v~ag IJIJ(7,omrin!]t
de twee vlamin(Jlln en houdt a. aan.
s' Avonds wordsn ae uitgelJfla871 dool' cU spaans.
autoriteiten. De po~isie brengt ze pel' auto naar

spaanse gNns om 21 uur. In het s tatio oncUr-
gaan een vijfti.nta~ jon!1eren,di. met cU tNin u
uit 8i~bao ko"",n het88~fd ~ot. El' wordt geschat
dat Me.l' dab 15000 nrl71 Gemika ni.t heBft kun-

ver~ole op blz.7



wR!j~!l1YQQ-_!~l
et attest moet betrekking hebben op een onder-

wijs n~t volledig leerplan;het mag nochtans ook
betrkking hebben op een onderwijs met beperkt
uurrooster wanneer de vreemdeling bewijst dat dit
onderwijs de voorbereiding van een onderwijs met
volledig leerplan zal uitmaken
KOI-t1ENT AAR

(d).Door toevoeging van deze regel wordt de
alinea duister en zelfs onverstaanbaar. Indien ze
betekent dat het voldoende is voor de vreemdeling
zijn toelating tot een studiejaar verschillend
van het eerste aan te vragen,wordt ze gewoon
overbodig.
Ie keren dan ook terug tot het voorontwerp Ro11n:
"•••• hstaij dat aijn toe latingsv1'aag onds1'30cht
1J01'dt0/11ds studiegraad te bepalen waartoe hij
in Btaat is.""

Artikel 59

Het bewijs van ~oldoende middelen wordt geleverd
onder meer door-~ët-vöörleggen van een van de na-
volgende dokuMenten:
I.een attest uitgaande,hetzij van een interna-
sjonale organizasie of van een nasjonale orga-
nizasie of van een nasjonale overheid,hetzij van
een Belgiese of vreemde rechtspersoon die over
voldoende inkomsten beschikt,luidens hetwelk de
vreemdeling geniet of kortelings zal genieten
van een beurs of een lening die voldoende zijn

de kosten van verblijf,studies en repatriëring
te dekken.
2.een attest afgegeven door een Belgies of vreeMd
eerbaar (h) persoon die over voldoede inkonsten
6ëshlkt en er zich toe verbinai-aë-kösten van
het verblijf ,van de studies en repatriëring van
de vreemdeling ten zijne laste te nemen.
Bij het onderzoek van de middelen waarover de
vreemdeling beschikt,wordt rekening gehouden met
de inkomsten die hij ~an bekomen door de wettige
uitoefening van een ~i~~~9~Y~~Q~_~~r~~~~~~~!Q(f)
buiten de tijd die normaal aan de studie moet
worden gewijd.
KOI-1:tEIIT AAR

(e)."Eerbaar" is voor willekeurige interpretasie
vatbaar. Ook door de minister. Bijgevolg willen
we ook dit woord zien wegvallen.
(f) Ruimer luidt de uitdrukking van de kommis-
sie Rolin: "een wettelijk toegelaten arbeid".
(g) Het ontwerp Vranckx liet volgende alinea uit
de tekst Rolin achterwege:
" Op vooI'stel van ds ministel's van nasjonale op-
voeding en na hst advies te hsbben ingBlJonnen van
dB ingevolge al'tikel 60 inggsteldS koMnissie.be-
paalt ds koning periodiee het minil'lW'l bedrag van
dB middslen waaroWl' ds vNeMdsling MOet beecaik:-
ken. "
Deze klauzule moet terug toegevoegd. Ze belet de
minister zijn fantazie te botvieren op het woord
"voldoende"
Artikel 60

De minister van justisie kan de vreemdeling uit
het rijk teru~~ijzen die er tot het verblijf werd
toegelaten om te studeren,wanneer deze vreemde-
ling de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden
niet naleeft (h) of een winstgevende bedrijvig-
heid uitoefent die duidelijk onverenigbaar is met
de normale voortzetting van zijn studies.
Er wordt een KoMmissie ingesteld voor de helft
samengesteld uit vertegenwoordigers van de in-
richtende machten van de onderwijsinstellingen
die door de koning gemachtigd werden om de ver-
eiste attesten af te geven,en voor de helft uit
vertegenwoordigers van Belgiese Qf (i) vreemde
studentenorganizasies.
De ministers vragen het met rddenen omkleed ad-
vies van de kommissie over alle voorontwerpen van
wet,dekreet of verordenig met betrekking tot de
toegang tot het grondgebied,het verblijf of de
studie van vreemdelingen die een machtiging tot
verblijf hebben gekregn om in het rijk te stude-
ren.
De komrrissie brengt een met redenen omkleed ad-
vies over alle voorstellen van wet of dekreet en
over alle amendementen betreffende in het tweede
lid genoemde aangelegenheden,die bij haar aanhan-
gig worden gemaakt door de voorzitter van een van
de wetgevende kamers of van een van de kultuur-
raden.

De ministers kunnen de kommissie raadplegen over
ieder algemeen vraagstuk in verband met de aan-
gelegenheden bedoeld in het tweede lid. De kom--
missie kan op eigen inisjatief over dezlfde vraag-
stukken advies uitbrengen aan de betrokken miftis-
ters. De rechtspleging van de komnissie en deze
werkwijze ~Qr9~!l_.~99!_.~~__k_0!,j_n_g__b~p_a~}~.(j)
KOI·#>1ErlTAAI-

(h).Het ~elijkheidsbeginsel wordt gefnuikt. Site-
ren we nogmaals de Raad van State:
"Aangezien aJ'tikel 57 van ds IJIIt aan ds lJNemde-
ling die aan dB daal' gestelds eisen voldoet.hst
l'echt wl'leent 01'1in BIIlgii te Wl'blijwn.KUIINEN
HEIt GEEN A1IDERE VOORWAARDEN OPGELEGD DAN 1/1 DE
WETZIJN BEPAALD: De Ondsl'stNepte passage MOet
dus 1NI1'à.rijnen
(i)Het is noodaakelijk dat ds ol'ganiaa8ies van
vNemdB studenten-zij zijn el' in de eerste plaats
bij betl'Okken-vel'tegen:J001'digd zrijn in de kon ..
Bie vool'aien in al'tikel 60.
"Of" moet bijgevolg vervangen door "en".
(j).Het is overduidelijk dat dubbelzinnige,onver-
staaobare bepalingen dienen geschrapt en zo nodig
vervangen.
BESLUIT

De kern van het ontwerp is het getuigschtift uit
artikel 57,4.Zo'n getuigschrift steunt op een
a priori dat vreemdelingen die naar België komen
in de meeste gevallen mogelijke misdadigers zijn.
Het artikel is een rasistiese eis ,die nu ook alin
de wetgeving is opgenomen,maar niet wordt toege-
past. Toch mag ze in het nieuwe juridies statuut
niet terugkeren. Want ze blijft een \"apen in de
handen van een vreemdelingenpolisie die er in de
toekomst opnieuw misbruik kan van naken.
V~ronderstel bijvoorbe~ld dat een (narksisties)
Chileen in België wil kOI~n studeren en hij een
dergelijk getuigschrift ~et voorleggen. In Chili
is zo'n getui!jschrift eenvoudig sinoniem van ser-
tifikaat van politieke betrouwbaarheid. Het is
duidelijk dat onze narksist moeilijk zo'n getuig-
schrift zal krijgen. Stel bovendien dat hij over-
haast uit Chili moet vluchten en de gelegenheid
niet kreeg om kontakt op te nemen met het plaat-
Selijk belgies konsulaat. Door klauzule (a),arti-
el 57 loopt hij veel kans uitge~ezen te worden;

hij n~est inmers in Chili zijn aanvraag voor een
verblijfsvergunning ingediend hebben .....
Een ander voorbeeld. Door het invoeren van het
woord "eerbaar" in artikel 58 bekomt nen ongeveer
hetzelfde rezultaat:een pro-amerikaanse Belgiese
regering zou marksistiese beschermpersonen als
niet-eerbaar kunnen bestempelen.
De illustrasies spreken voor zichzelf. Ze zijn het
duidelijke b&lijs adt het ontwerp Vanderpoorten
de macht van de minister van justisie en van de
vreemdelingenpolisie bevestigt en uitbreidt.
Is we de willekeurige behandeling van de vree

delingen in de toekomst willen doen ophouden,
moeten we ervoor zorgen dat deze wet nooit door
het parleMent gestemd wordt!!!

Frank ~belaert

Tl:,;GENKURSU

Nieuwbouw Wiisbegeerte en Letteren

" Nu. deze. weJt6 4.ti..la.a.n toon.ing WOltdt, en de. ~g
campll4 , he.c.h.t .(.k eILa.tln u. we.lJwm .te. huen .ût dil.
1uU.4". ~Iu de.ze. woolt.de.n opende. de.1uuvt Jan.64Vt4
veJtte.den d.ût.6d.t:tg plechUg de. n.i.e.wlb01&ll van W.i.j4-
be.gUM en Le.tWten. lWnpe.Uo04.
Ach.tvL de. 4eme.n.tgWJl van geM.bde. be..tonptA..te.n en
IIOn.ingJt.a.a.tpla60nd4 !Jaa.t e.ch.tvL al. e.en gan.6 velt-
le.den 4 clwil., e.en olMtlt.e.den hiA.tolLi.e.k, e.en .taa..i.e.
ma.ch.tt.4.t.M..jd .tu.44en 6.ûtan.6jc1e. gltOepVl, cUe. enke.-
le. jaJten gel.eden ve..tte. koppen .ût do.g- en we.e.k-
bl4den haalde..
In zi.jn Itwrrnelt van 17 ~ep.tvnbelt .tUe.lde. De. N.i.WJAJe.
h.ao.Jt Orrl6la!JveJtlta.a1.: " Schandaa.t .te. Lwven:a1.ge.-
meen be.heeJtdelt G. De.clelLCq be.ht1lLÛ.9t ze.eIt goe.d
de. be1.a.n!Jen van de. gltOep LtlJIIbeJLt" en " De. ban-
Uelt cUe. Lwven-Ne.deJtland4 be.he.eJLt mou on.t6lag
nemen (a1.4 h.i.j zel.6Itupe.k.t he.e6.t1 "
Hu an.noooltd h.i.vwp .u. .in..tu.44e.n al. ge.!Je.ven: de.
he.eIt Decleltc.q ~ d.ût.6dag de deltde. om .ût zi.jn bu-
.te pak de. lo6 van hu ge.bouw .te. zi.ngen.
/.IET DECLERCQ, wom HET ANDERS

Mu G. De.cleltc.q kwam eIt een rUWJAJe.Ujn,06 buelt,
kwam eIt Wtde.Ujk e.vt Ujn .ût hu be.he.eIt van de.
KUL. Gedaan mu hu luge.ven .ût de. acM.vt.kwkVt4
V4It 1B-e.ewI4e. heltenlwüen. Geen dUailpl.tvt.n.Utg
me.eIt,4le.cJl.t4 b e.l.U.d op lang e. t.vuni j n . At.Ir.aJ. WVtd
mu dit doel. dan ook e.en ptanbuJt.oo opgeJLi.c.h.t.
En DecleM:.q rnüz.U IlOog: JOM U.tzon, de on.tl41eJtpVt.
van de. IAJ(!)tÛdbVLOemde. OpeJt4 van SljdJte.y we.Jtd a1.4
e.Vt.4.te. a.angucMe.ven. IAMk DU4t1Ltvage. van de KUL
weJtd een noodgedoogen .twee.de. ke.u.ze..
TVUAJijl hU e.Vt.4.t de. bedoeUng ~ om " op e.en
enolUll be..tonnen pla.too .ût heVtlijk üolemVt.t en lo4
van de. 4.te.de.Ujke. omge.v.ûtg e.en 4c.lt.Utvwtd ge.bouw
ze doen opllÁ.jzen " (D.'o/I,kou.teJtde. DU4t1Ltvage. e.en
cJu.i..de.Ujk ancWt aJL4jile.kt.wla.a1. kon.6e.pt.
" Ujn vOOltOn.tweJIp 4pe.t.lde. rUu .ût op de. vVlWaCh-'
.tUtgen van e.en pItU.ti.gege.bouw op e.en plt.ezen.te.eIt-
blad, mao.Jt hu UU zi.ch .ût.6p.iAelten doolt eh. om-
ge.v.ûtg van de. 4t.a.d. Hu !Je.bot.a41dat. h.i.j vooltll.tt.1..dt
wa.6 a.t4 hu «.Wte. ge.gltOeid u..U e.en aan.t.a1. kl.Wteltt
el.emen.te.n cUe. zi.ch op e.en 01l9an.iu e. wij ze. .to.t een
ge.he.el. 4ll/11vtvotgden,onqeve.eIt op dt wij ze. WttaItOp
ten 4.t.ad on.t6.taa..t. HU .ide.e dat. h.i.eILa.tln .ten gltOnd-
d4lag lag ~ lJa..t e.en 6ak.u.Ue..U6ge.boul4I e.vt on.tlnoe.-
Wtg4 pla.a,t.4 .u. .tu.44e.n 4.t.o.d en UJl.ivVt.4Ltt.U en dat.
UIl UJl.ivVt.4Ltt.U .ût de. e.Vt.4.te. pla.a,t.4 een on..Onoe-
.tUtg44e.n.ta.um oU waaJt.in pilO 6u40J1.en Vt4.tu.den.te.n 44-
"'en zoeken. " (~- 1

De mensen die het eerste deel van de kur-
sus marksistiese ekonom~c reeds hebben,ffl lkunnen met dit deel in de hand het tweede

~ deel verkrijgen in de H.Geeststraat 51
(op 't eat van st.joz~f) vervolg op blz. 7

A.I. is een wereldor~sas~e d1e bekom-
merd ~s om het lot van alle mensen d~e om
hun overtu~g1ne gevangen z~tten,d.w.z. alle
slachtoffers van pol~tieke ,overdraagzaam-
heid,diskrL~nas~e. of bruut machtsmisbruik.
De werK~ng steunt op de 'Un~versele Ver-
laring van de Rechten van de ~ens.'

A.L.laat onafeebroken haar stem horen te-
gen de schendingen van deze mensenrechten,
mObLlLseert de publ~eke opi~e en oefent
druk uit op de reger~n6en om te komen tot
de afschaffinR van alle martelprakt~jken.
A.I. vraapt voor alle gevangenen een eer-
li j~ proses en eeiliiië'ns\Vaard~gebehandeling.

HOE \'1ERKTIAMNESTY INTERNATIONAL'?

Op het ~nternas~onaal sekretar~aat ~n Lon-
den worden gegevens over pol~t~eke gevange-
nen verzameld en doss~ers samengesteld.De-
ze informas~e wordt dooreestuurd naar de
nasionale afdel~ngen ~n de verschillende
landen.Zo worden dan ~n het informasieblad
elke maand '.ïordtVervolgd I de gegevens ge-
publ~seerd over 3 revangenen,die dr~neend
hulp nod~g hebben en alle leden krijeen
daardoor de kans om de aks~e te steunen
door een brief te schr~jven naar de verant-
\Voordel~jke autOr~te~ten.Het werk wordt·
volled1p bekost~~d door de b~jdragen van
de leden:omwille van de absolute neutrali-
te~t aanvaardt de orfanisas~e Geen subs~-
dies en worden eevangenen uit kommun~st~ese
westerse en ontw~kkel~ngslanden gesteund.

A .,AMNESTY INTERNATIONAL"
~ Informas~e avond

'lAT KM I ESTY INTERNATIONAL I DOEN?

Het LS bewezen dat alle regimes gevoel~g
z~jn voor de publ~eke op~nie.Veel protesten
~unnen het beleid van een land wel dege-
l~jk be~nvloeden.Maar daarvoor ~s een voort-
durend aangroe~ van overtu~gde leden on-
ontbeerl~jk.Alle leden hebben een direkt
aandeel ~n de gevoerde aks~e8:bewustmaking
van de publieke op~n~e,verlenen van ge-
rechtelijke,finans~ele en morele steun aan
de eevangenen of hun fam~l~eleden,~nforma-
sie verspre~den over reger~ngen d~e pol~-
tieke gevangenen mensonterend behandelen,
enz •••

Op de ~nformas~a avond zullen een aantal
mensen u~t Antwerpen dieper ingaan op de
algemene werking van de A.I.
Daarnaast zal een verantwoordel~jke van
de anti-martelkampanje het proèleem van het
(toenemend)martelen in de wereld belichten.
iedereen daarheen:
DINSDAG 22 APRIL, 20.3Ou
CIEE - Van Evenstraat 2d
org.I.S.0.L.,\1etsw~nkel,U.P.
inlichtingen:~sol,bogaardenstr.8,tel235057



ERIC CLAPrOI
ONE n; EVZRY CRO~'ID
POLI DOR 2479123

God is ruet dood en het beste bewijs daar-
van is het feit dat hij voortdurend nieuwe
Lp's maakt •.Laatste voorbeeld van zijn
vrijgeviehe~d ~s dus "One in every crowd".
Van de Heilige Drievuldigheid Cream her-
rnner en we ons geen enkel album waar we
wekenlang van wakker hebben geleGen, maar
fe~t is dat Clapton de eniGe van de drie
is die, na de creamsplit, genoeg persoon-
lijkheid (over) had om een eigen karjeire
met een eiGen sound te be~nnen.
Voor VI~e nu de "het-schiet-me-nu-net-niet-
te-b~nnen-hoeveelste Ocean Boulevard",
Clapton's voorlaatste 33er kent, biedt de
nieuwe plaat geen onverwachte k~c~s. Num-
mers als 'Willy and the Hand Jive' en dan
die historie van die ~emolde staatsbeamb-

te daar, lieten ons in het begin eliJ:tlach-
en, dan vindt je die gedurende enkele we-
ken wel goed, maar even vlur,wordt je ze
zo beu als koude pap, en zelfs van dàt
pe~l otaat er op "One in every crowd" ~een
mater~aal. Uitzonderin~ misschien voor
"Sw~Jl{'low swee1. Oharu o't", Het sw~n~ an
ieder ç;eval beter dan de platte-:<aas ver-
sie "an Joan Baez, maar daartegenover
staat dat de Bosuilt,ies dat munmer toch
ook ,oed brenrer.
Er~c hield zich op zljn vori e al bez
met het bewer.cel.van trad~ t~onals en an
zijn laatste doet hij dat, bu~ten het
daarnet vernoemde nummer, ook no eens
met ",ie 've been told (Jezus comi.ng Home)".
De munmers van Clapton zell lieten voor-
dien wel een f'0ede ~ndruk (her~nner ti
"Let it I."TOw")maar op deze LP ~s de Clap-
ton handte~enin. meer sinoniem voor tra. e
siroop-rock dan voor ~valiteitsmuz~ek.
Och kom, het is allemaal zo belan,"T~j
niet. Het wordt weer een plaat oor enka-
le wexen diskoteelcwerk, de tra.,.enummer-
tjes ~n de late avond doen het misschien
nog ~ets Lange r , en den leErl~enwe ze opza, j
bij de rest dat we nooit draaien. En dan
aar hopen dat op zljn volgende een versie

komt van "Er is een roos ontspronf;.e:r.".
L.C.

AP:"iIL

loei en verval
~I~~ van deQ) ~ ~ I,
'Cl

Cl)

i~~.neoromantiek
(1975-1997 )

God weet waar ze vandaan l<wamen,die hele
bendes.Het leek wel alsot de jeugd van de
hele wereld zich had verzamelt .hn er ..<Vla-
men er steeds meer. Steeds meer.De hele
vechtvlakte raakte gevuld.Zlj ~ven zlch-
zelf geen naam,z~j waren niet 'van één po-
litieke strekkl.ng.Zlj wilden echtheid. \'re-
de.Honderddul.zenden. "Tegen patrl.ot~sme,"
zegde ~ïizosjek.De mensen l.usterden. "Uw
vrouw,uw kleine klnderen •••De Kastenleë,ers
•••De dreiglng.Het vol!<mompelde goedkeu-
rend. "De stri.id om ons geluk •••De anh-
patr~otten zullen zlchzelf vern~et~cen.Het
vo Ik j.ll.chte."Zij staan ons ~n de weg"
br-uLde '.ilzos;jek.Hetvolk senr-eeuwde zl.jn
lnstemming uit. "Zl.jmoeten vermetigd wor-
den."Het volk zw~de de vertrekkende sol-
daten na.

De gevechtsvlakte was eertijds door de we-
reldraad toegewezen,omdat er vroeger te-
veel onschuldige burgers in een oorlog be-
rokken werden. Het was ook een onderdeel
van de neoromantische kultuur.Be twee le-
gers vochten met messen. Een eerlijk lijf-
aan-lijI-' evecht.De taKtlek Vlas voorge-
schreven door de wer-eLdr-aac,liat de vIereld-
raad én de presidenten wel VIlsten maar het
vol!<niet ,was het elgenll.;jke['evecht,dat
pas gebeurde na de derde daG van het open
eevecht.Het was een soort adembenemend
schaakspel tussen àe presidenten van beide
landen.Z~j zaten alleen aan een rode tafel.
V66r hen een ;U10p.De laatste kans. De kans
van zelfverniet~(in(" 0: moord. Geen nge-
wlkkelde antl-raKetslste·.len of atoombommen-

~--------------------------------------------~ gool.t:een,e. ·enlljk heel eenvoudlF.Als het

r~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ e~gen leger verslagen dreipde te worden,kon men,als men vlug was,op de knop van de
andere partlj d~ken,waardoor men allen
van die nasionalitelt verruet~f,den,of men
kon op de elgen knop drukken. olle~tieve
zelfmoord. :Ieerhelemaa' in het kraam van
de kultuur.:::enspanr.end,eerlljk levensspel.

Elk pasgeboren kl.nd h~eee ~n de zachte fon-
tanel een al.umi.ni.umr-eep je geplaatst dat
evenwel slechts vatbaar was voor een heel
bepaalde ~olflengte.Het kind groeide op;de
Fontanel sloot zl.ch.
Een klein stukje van het karakteristlek
soort alwninium,dat,zoals reeds pezecd,van
land tot land verschilde,bleef uit àe sche-
del steken.De dokters noemden dit,"etl~ke-
teren". en het werd algemeen aanvaar-d als
zijnde een ldentl.flkasiemiddel van de nasjo-
nalitel.t.De ware toedracht kenden alleen
enkele fetrouwen.Geheimzlnnip.:heid lS zo
tipiES romantles.

Geboren in Alexandriä (I9]4) maar sinds z
zijn zestiende Levene jaar- r-ondhangende in
arijs.Leert er het zoete artiestenleven

kennen in St-Ger:nain dea Pr6s.1'·;/i;jfelteen
tijd tussen de achilderskunst en de muzie
tot hij Henri Crolla en Jdl.th Plaf.ontmoet
Dit \'Iordtzijn doorbraak i n de snowci ez ,
eerst als ll.edjesschrijver later alo een
volv/aardiG en zel!'stanà~ce zo..'1.,Ser(I96~).
Tot op de dag van vandaag mOGen He ze~een
dat Georges !!.O'.lstakier in slaal"rteen are.
er van ~nümi. tOl.t te bcr-eiken net de toe
schouwers. .n dat ae zeker ceen onaardie
komplimen1..

Als op de knop werd gedrukt,zonden alle
elektriese sentrales over heel de wereld
d~e bepaalde ~olflengte van elektriese
stroom uit,het al~'Lnium elektroKuteerde
de mensen terstond.

Het leeer van ;Ilzosjek had de hele ho0t.-
vlakte omaingeLd ,Hl;jvast van aanpakken, en
aarzelde niet lanr,er.De eerste ri,ien met
.1lt'estoken mes op de massa af,die o:1!jel'la-
pende, vr-eedzame hoop .lleedslacen de eerste
doorstOKen op de LTond.Jebloede lijke
werder. vertrappeld.De Krln:; werd steeds
eneer.Ondertussen vochten ook reeds de bel-
de STAATSleeers het met mekaar Ult.
De V/eiferaars lieten zlch afslachten. De
derde àa.•De slachtine f.'in~verder.Een
jor,ren la. wenend over het lljk van zl,in
vriend •.èvenmaar. 'foenwerden Zl i samen door-
stoKen.De laatsten stlerven •••zlj waren
vermoord,hadden zich laten vermoorden.

ai Lanca keek straK voor zich.De Kastenpre-
ardent h i eLd haar scherp in het 00"'.I.1l1anca
llmlachte,vermoeld,en drukte toen op de

knop die ze tussen haar vi n=er-a haeLd ,

Karlon



en
BEKER VAN DE SPORTRAAD:
kalender van de f~nales

29 april:19.00u finale handbal heren,
apolloon-vtk
20.0Ou finale tafeltennis dames
johannes 23-apolloon of w~na
21.00u f~nale tafelte~s heren
vtk 2 - apolloon of lerkeveld

30 apr~1:14.0Ou f~nale voetbal dames
johannes 23-apolloon
15.45u f~nale voetbal heren
vtk 1-apolloon
18.00u f~nale basket dames
vtk-apolloon
19.0Ou finale basket heren
psycho-wina
20.0Ou f~nale volley dames
apolloon-johannes 23
21.0Ou t~nale volley heren
vrg of lerkeveld-vtk 1

5)
"Aberr~-E@tna"
(ver\olû van blz.4)

l.i' r.-Oe 40epelhud de.{ uU deze bo.z..iA.i.dee voolLtvloe.i.de
zou nog goed van pIU komen. Want lUl hU; ptanbWLOo,
kwam ook de bouwdi.e.n4t vande KUL nog aandItaven mU;
veelvuld.4Je, en va.ak. tegvu..tM.jdi.ge a.anpa44.i.ngen en
vVWtde.M.ngen. Wa.allbp de a.lL6jUekte.n z.i.ch (\leeA
OVeAhun te.ke.nt.a6el bogen ••
UUe.i.ndelijk zou eA dan .toch op IS aLlgU4.tu.4 een
aanbutedi.ng4do44ieA op t.a6el liggen.

RCK TOCHHOESTERCK IS OECLERCQ.
Op 6 au.gU4.tu.4 Ivri.jgt OU4aLlvage een telegJt.am:
onm.i.ddetlijke 4c.holl.4.i.ng van de WeAken, eJt voUe.di.ge
.i.nteve.M.ng van het do44.ieA op 10 aLlgU4.tu.4.
Gan.4 de (\leek .i4 eA n.i.emand van hU; be.heeA te 4pJte-
ken VOM 0e,44aLlvage. Oe pog.ing van de uMV .i4 dui-
delijk: bij t.aa.tti.jdi.ge .indi.e.n.i.ng van het do44ieA
kan mvt bet.at.i.ng (ue.(.geJWt.
Oe Voo.ll!Juchi.ede.n.i4

I.SlOO.
Op de be.hewux.ad van 2S mu 11 Wjgt de algemeen
beheeAdeA de toet.at.i.ng om konta1Lt op te. nC!Jl'vt met
pllDmo.tollen om Vl!.II.9elijk.i.ng4pwt.ten te hebbvt VOOIl
de k04tpll.ij4 van hU; eigen pIlOjelLt. Hij vlla.agt
aan SIBO (Soci.Ul .ûm1ob.iU.itu. BeMlte,..i.m-Outllemell)
gekontlloleeAd daoll de bank LambeAt (wa.aJtvan Oec1..
behieAdeA (IW) om op' 2 maanden tijd een on..twe.Jtp
uU te WeAken. VOOIlILet-bWLOO lntegJt.al. uU A' pen
bUjt di.t een gemakkelijk vlLLggeAdje. En boven-
di.e.n .i4 hU; ook geen duivet4~t om mU; een uU-
geweJtk.te /lant.i.ng van eelt butaand pIlOj ekt alA bo.z..iA
de geJUlantde k04tp1l.i.j4 beduidend te dlw.kkvt.
VOOIlvelen lOOJten deze plannen .4lec11t4 een t,ak-
twe ZU; .in hu gllOte opbod.6pel.
Oe vlla.ag .i4 zel64 06 di.e plannen wel uUvOWaM
(\laJWt, en ,tiu; aUeen tot doel hadden 0"', na de op-

dJt.ac1J.t te. hebben gekllegen, vll.ij 4pel te kwtnVt 4pe-,~~~~d~~~~~~~iJtI~~ilrJt:i~iM ~~~Ili~~~~~~~!!!F~==:J.~~~~len.
2.Het Il.appollt ltteAbeke OVeA het KUL-pllOjekt _--

At4 het Il.appollt-lUWeke (ho06d van het ptan-
bUllOo) ,tiet tvtde.n4jeU4 Wa4, dan Wa4 het .in elk
geval veAbazeJtd 4.tompz.otn.ig. Zo Wa4 men eA .toe
.i.n 4.t.aa.t om .ot ILet Il.appollt een 4 c.hooll.4tevt van S
mUjoVt te ve.llnletde die Met ee.n4 op de plannen
vooJtkwam. En nog meeA van da.t: .i.n het It.ClpJ'OIlt vat
de bouwdi.e.n4 t 4.t.aa.t ui..tdJwkkeli jh vvunetd da.t .in
de ko4tp1l.i.j4 van het pllOjekt 30 mUjoen moet ge-
uen wolldvt alA vooll.i.nvute.ll.ing VOOIlde veAdeAe
bouru~aze. Men 4t.aagt e.M.n daM OVeA te tezeN.
ItteIlbeke v.utdt ook dtLt het pIlOjekt van O. Mu;
bean.tlllOoJtdt aan de ('Je.tteUjke 6.(nM4jele en 5-(.-
Z-<.e4e 'LOIImVI. In he.tJt.appollt van de bouwd.i.e.n4t
bUjkt da.t Itet pIlOj ekt 9900 F. de vieAk.ante me,tVl

zal ko4ten. Oe we.tU1i.jke nOIlm VOOIlhumane ,,->d. I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~:::~~T.:~~~~~:~~~~~~~.i4 " 000 F.
Te.n4loUe v.otdt 1ttwe~e dat het SI BO pIlOj ekt
eAkelijk goedkopeA .it.. 6.i.j een naullkeull.ige VeA-

geUjk.i.ng bUjken be..i.de pllOjekten ide.nt.iek even-
veel te k04tVt: 190 mUjoen.
Oe bedoet.i.ng van d.U Il.appollt kan dan ook aUee.n
duidelijk genOeMd wollden: doo« ge6iUe.Ilde .i.n 60
het WeAk van 0e,44aLlvage de pIULlmand .in 4cJvt.ijven
en zo de weg openen VOOIlde bank LambeAt.

3.Akademi.ue LOGIKA?

Op 21 jut.<. 11 moet de Raad van Be.heeA een keuze
Mken tU44 en de dlLi.e .ingedi.ende pIlOj ekteJt: het
fw1.-pIlOje/û. van VU4aLlvage, een pIlOjekt van lPEO
(gekontllolee.lld dao« de bank van PalLi..j4 Vt de Ned
(uaaJtmee pIlO6. Vanu .ot de Ila.ad van be.heeA b.indin·
gen , had) Vt het SII3O-pIlOjekt.
Oe keuze .i4 veAlla44vtd:alhoewet ze .in het Ve.ll.4l.af
laten akteAen dat ze OVeA onvoldoende gegeve.n4 b,
4chi.kken om-een ~ge vVlgelijWtg te maken, op-
teJWt ze .toch VOOIlSIB~. L06 deA ZotJte.i.d.
Ve .in601lma6ie zijpelt ec.hte.ll dooll tot op de /le-
d.ak4iu.
"wij ";enen dtLt .in Oec1.eAc.q teAUg de bankieA ont-
1ua.aR..t .i4 di.e de wtiVe.ll.4iteU en de oveAhe,i.d,t,geld(
aanuent om pIlOv~doele.i.nden te di.enen. " (W)

Ve_AR van 2 4eptembeA 11 keeAt ondeA dJw.k hal6
teug op hu vllOegeAe 4tandpunt. Tegen de WeJt4 var
de belteeAdeA beveelt ze een vVtjJelijlwtde 4tudi.e
tU44en de ve.ll.4c1t.iUvtde o~.
Het It.app.i.e end kan men lezen .in de 6eutbl104jUlle:
" Het dOM het a.lL6jitektenbUlloo OU4aLlVage .inge-
di.e.nde pllDjekt (llelld ECHTER PAS op 24 6eb. 12
dao« de Raad van Be.heeA goedgekWIld. "
H.ieA pa4t een mooi SLOT

Hen .i4 eA nooit .i.n gut..aagd de WIUUt!le bij4mo..ak
IlOnd deze kwutie (\leg te. WeAken. GepoUj4te zên-
nen en 4p.i..t4voltdi.ge ope.n.i.ng4!l0n4t1wk.4iu kWIJten
da.t ook Met.
Oe bande .tu.44 en de. uMV en de pIl.i v~- .i.ndU4t1l.ie
ujn ze.keA Met veltnlÓtde.lld, ee.lldeA uUgebourud.
0001l de dJw.k van de 4tude.ntenollgaMza4ie,4 heb-
ben we. 4 [aa»: teAug toch een Ue.i.ne ovl!JlW.i.nn.Utg
geboekt: het gebouw met gangen van 10 meteAe, zon-
deA Ucht, enz zondeA u..itk.ijk hee6t de duimen moe-
ten leggen VOM hU; ge.bOt.lU",et de duizend Ilante.n.
Het komt eA nu VOOIl0n4 op aan - zoalA de 4wde.nt
.i.n zijn 4peech billem.toonde-de.ze Jt.amVt open .te.
4te.Uen VOOIlde 0n4 omll.i.ngende weAeld.

ItSn NN';/(Iln.

Overal in ds stad is lil' Il.m Ilkstel'mll drukking.
Gelln links l saJflllnscho ling IJOl'dt glldu Ld, Doorlopen.
De "","sen loplln dUB door ll7l wandsliln ds Pl.asa
dsl Florial op Iln af. W.ldra komt 111' 1111'1 dillven'"
rJaglll1 (nog grijUl' dan ds vlllkklll.ozil uniforrwnJ
Iln VIll'schi l.l.ll7lds p4l lisillwagens. Tllglinds middag
aittlll1 ds klll'k sn ds bars pl'Oppensool. Elll1nwnigtll
poHsilimannsn in burgsl' "","gt Ilich O1Idsl' ds auto-
chtonsn 1111 houdt ssn oogjll in hst ISllil.. Als VNllm'
deling wordt jll vool'tdurwnd bIlspilld 1111 glIoolgd.
lildeN fotograo.f di« zijn J.NIrk op41nHjk dost
wordt geal'Nstelll'd. Hlit pal'lll"",nt dat gisteNn
nog n01'l1'l:lal IIOcht besocht: 1111 glifotografllllrd WOJO-
dsn, is verbodsn til blinaLUNI1.
s'Nachts MaI'Iifestelll't okstreem-Nchts aich:pamf-
lllttsl1,postel's,spijklll's op ds baan,lll1 franse wa-
gll7ls -waaronder die van 1111'1 jo.rnal.is t van UPI -
"",t platte banden .•••

Esn jon gil diel1s~lichtigs,dill WIl il1 Sart Sebastian
ontllOetsl1,wl'telt OI1S dat hst te gevaarlijk was
om l1aar Gernika te gaan.
"Ik !Ja niet,maar ik bSI1 el' toch il1 oedachUn.
En oot is hst belangrijkste".

JSjJV/RM

(dit artikel. Wflrd OWl'gIll1o"",n ui t hIl t 13ds bul-
letijl1 van het BevrijdingsPlll'sAgel1tsohapJ

&daksle~
~ultWrf4"d, SCIS)41trMd, km'9-
1444 ,~rA46 ,I!.ol tÁ'\ 8r~'
Lu)our:
L 'lUsh.)Js UI n~ cWIoIf
M~dtwtrl<tM~U1 :
kns vQl\ bouc.hout, qu,do mOl\(,
MMA'I\(( vc\I'I Il\t~UI'I (""t drlt
,dt +,.cJ~1\9) I Illdo (.~l'Ilb(A'·
lirt, pOl vCKrA~c.kt w fr~~"
MoeJM.r~.

Rvb



MAANDAG 21 APRiL 26 BN

**Sporta: 20.3Ou turnen

.DINSDAG 22 APRIL

**LENTaIARKT op de oude markt
vanaf 15.00u
om 21.0Ou [l!l.steroBufio (in het Frans)
volledl.g proRramma zie verder in de
veto

**Amnesty Internatl.onaal:ontstaan,doel
en Vlerking.l.nformasievergadering om
20.3Ou in de ciee-van evenstraat 2d
org. isol,wetswinkel en u.p.

**Sporta: 13.2Ou paardrl.jden
20.0Ou karaté
21 en 22u joga

**Bi jbelstudl.e en diskussi e ,onderwer-p s
'Isra!l in moeilijkheden' om 20.0~'
Icchtus,parkstraat 96

**massasale betoging tegen ontwerp van
'/anderpoorten, 18,. ,oude mark t ,

WOENSDAG 23 APRIL

blom mes hol van Franz Xaver
KROETZ,opgevoerd door het AReA-TEATER
l.n 'Atelier Théatral'mechelse vest 6
organisasie:Kultuurraad,H.Geeststr.90

**Busf:atletiekkampl.oenschappen dames &
heren,Vl.jfkamp,tl.enkamp en at"lossinc:en
te Gent

**Sporta: 19.3Ou fietsen(sportazaal)
**Toka:'de tandenborztel'
**Jef Elbers treedt op in de cité Bar,

alma 3,tervuurse vest,om 20.3Ou
org. landbouwkrin -kul tuur
verkoop:landbouwl!:rl.J'!,de kroe ,muSl.C-
land,cité bar: 40 i'r,a·or.dzel.!.60fr

**Ballet-werk~oep kultuurraad,om 21u
l.nsportkot{judozaal)
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DONDERDAG 24 APRIL

in de

splinter
**A1Temeen vereaderin van kultuurraad

iedereen is welkom om 20.30 in de J ••
Geeststraat 90

tttll:ioustakiin de alma '"o:n20.1?
kaarten te 1!:00pa.nrde han, mat ,de kroee,
de spll.nter,de appel,het nande Lexo t
90 fr iJ'!vcorveracop , anders 1001r.

**ISOL:kontaktnaaltijd om 19.3~'
**Sporta: 1 .00u zwemmen

1 .3Ou paardrijden
20. Ou karaté
lQ.30u wandelen

VRIJDAG 25 APRiL

**Grote Aula, st'..!diedap,envan de kr-mu.no-
lo['ie over 'me.rc;inalitei t' ,ingericht
door wer:q~roep Liar&inalitei t(,eLdenaak -
se vest 8)
eveneens zat er-daz 26

WOENSDAG 23 APRIL
AReA THEATER

"BLOMMES HOF"
n-ansx:.'trKrott~ R"it Jo de CoIvw.

ATELlER THEATRAL(Me<hebevut6)OM 20.30V.
I~C, ~T~RAAD

. WOENSDAG 30APRIL
AReA THEA TER

uBAAS BOVEN BAAS:'
"'"hl. tt...... R.".: ,. d.c._

VLAAMSE LEERGANGEN OM 2Q '30 V.
IlLA.SJC;KVl._MD

KMRTEN: '70 fR. BIJ KVLTVVRRMD
H.GEE8TSTRAAT90 3000LEVVE~

ZATERDAG
ZONDAG 27 APRIL

Heuadenf Iumburv ),kolle :e,r.asionale ont-
moetinrsdacer: van de KLJ ,l.n..ericht door
de werk ~oep Demoktnti cse K"'LJ (zavelstr.
36,3200 kessel-lo)
pro.:;ramma:
26/l :-12u inschri~ving en kenni.smaki.ng

-inleidinc-analiese van de Bocren-
bond

-waar-om een KLJ los van
de BB?

-kristelijke duidinr. door
!{annunnik Houtart

27/ ~:-ui tbouw van de dernokratiese KLJ
voorstellen voor de werking binnen
e çroep

-slotmanifestasl.e

MAANDAG 28 APHIL

**Sporta: 2l.00u turnen

DINSDAG 2q AP1UL

*20.00\.\iteeionaal "OI"~TeO ,,/'V',)

an de Valle (te~sten binnen on sos.iale
raad tecen 22 april) .

**.Bi.ibelst'.!dieen dio!dssle, oncerwer-p :
, emans.i past e', J: echt-ra , par; S1;r. 6, 20u

*~porta: 13.2~1 paardr iden
20.vOu karat~
21 en 221.1. j or-a

WOENSDAG 30

baas boven baas van peter
'U:ll 1(- .. <UGvï.::,
01'1~0.30u,

lh....,O'P:levoer<ldoor
n de ~aamsc Lecr~aneen
ort:amsasie kultuurraad.

**Ballet-l1erktTOep kultuurraad ,Ol: z 1u an
het sportkot

**toka: 'de tandenborstel' 0;';1(:U. 1 .)11

DONDERDAG 1 It,EI

*MISOL:Korta.~tmanltl.j~ o~ l~.jOu
**Sporta: naa i ouaal j a.daLi ru' v an èe Lease
ver-ur-e .• on 8. 3~ aan I'llsth'üsr-en

urlusf:atletie:O\:Ol':l::>.i.Ocm;che.p,enl.nd:;.Vl.-
'1ueel te Lui!

f,

M*~~UDIO: 16u re~tlsl.on
2011 they shoot horses don't they
l3.3Ü11,17.45u en 22u murder on
the orlent express
24u lOel mome del padre

**POHUII1: van 14u tot 20.3Ou de dut zend en
een nacht
23u the goddaurhter

**LOVANlill.l:l1u vrijheren van het woud
l6u home sweet home
l8u en 20.jOu 2001 ruimte odyssee

**LDh~: van 11.15u tot 20.3Ou beelden uit
het leven

**Vl~A: vanaf 18u tot 24u keetje tippel
**~r;.(: vanaf 1411tot 20.3Ou jonathan 11-

'/Ïngston de zeemee'lV1


