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DOLAWA
EEN EER
HETFI
TINDE

GEBEUREN
oedgekeurd. Minister van Finan-

ciön Geens lichtte glunderend to~
1. 71.7\ van de belastingsplich-

tigen betalen in '78 minder
dan ze nomaal moeten.1

2. De globale belastingsdruk voor
t Belgische Volk verhoogt

slechts met 400 miljoen BF (.
ongeveer 110 BF per belastinRS'
betaler per jaar).

Rrisio? Nee meneer. da-~enne-we-
hier-nie. nooit-nie-van-gehoord.

2.0F TOCH? (ZIE VERDER) - EN ADDERT"
000000000

V~TO zou VETO niet zijn als het
hier geen vieze luchtjes rook.
VETO leest ook krantenartikel
(en niet enkel -titels). VETO

oofdstu
t beslaat - memorie van toe-

lichting irbegrepen - 34 (twee-
talige) bladZijden voor 44 Arti-
kels. In de volgende kolommen
worden deze laatste gegroepeerd
per "onderwerp", dat zal de lees'
baarheid van de zaak verhogen
(indien die er tenminste enigs-
zins isl). Sommige artikels wor-
den niet vermeLd; ze Zijn minder
belangrijk voor de programffiawet
als geheel. hoewel ze van levens-
belang kunnen Zijn voor de men-

VAN

om dit artikel in VETO. Hier

r- Alvast: een behouden thuiskomstl

sen waarop ze betrekking hebben
-bijvoorbeeld: Artikels 4 & 6.•
die stellen dat iemand die voor
leer dan 661 (sic!) gehandicapt
is. zichzelf als ten laste (van
zichzelf) mag beschouwen. Ander
maatregelen staan niet in de Pro'
grammawet maar zijn wél reöel
-bijvoorbeeld: de sigaretten
ptiJs.
VOOr alles nochtans. bekijken w
een gLobaal overzicht van meer-
en minderinkomsten voor de
sOhatkist: tabel 1.

TABEL 1
g.toba..te. be.gJto.t'<'J1.&ba..ta.116, zoa..t.& VOO/l.gu.te..t.d doo« de. Jte.ge./t..(.ug
voo,'!. 1918

MEER INKOMSTEN MINDER INKOMSTEN
irekte belestingen 2.7 miljard 9.5 miljard

indirekte belastingen 10.2 miljard 3.0 miljard
TOTAAL 12.9 mlljard(1) 12.5 miljardC21

verhoging velastingsdruk: (1)-(2)" 400

(bron: Oe Standaard. Volksgazet. B

OS 8.12.77

En nu, de laatste kursus van het jaar: welke formaliteiten vervul-
len voor het bekomen van de status van werkloze?

er gel'Ust een

ook wel in overweging te nemen
al8 Nieu~jaar8kadootje?

Van onze kant krijg je de be8te
wensen mee voor het nieuwe jaar,
prettige feestdagen en een goeie
vakantie. En sla je ook aan 't
blokken: ouoeec ermee.ent

4.WATER MINDER IN D
A. OIREKTE BELASTINGEN (3)(2.7

MILJARD BF)
1. Art. 7 tot en met 10: 1,7 mil-

jard BF
Deze artikels zor-gen voor een be-
lastingsverzwaring voor de inko-
ens boven de 500.000 BF (netto

belastbaar inkomen (4):
-er is geen indexaanpassing van
de loonbarema's
-er is een supplementaire belas-
tingsverhoging.

Tabellen 2 (a & b) pogen de zaa~
at te verduidelijken:

Tabel a geeft de grootte-orde van
de belast1ngsverhoeing ellé6n.
Hierbij valt bovendien op te mer-
Ken dat vanef 1978 de gemeentebe-
lasting (max. 6\ ven de gewone,
rijksbelasting) wordt berekend op
het globale bedrag van die rijks-
belasting (vroeger niet, toen ge-
beurde dit op de "opcentiemen" -
dit zijn supplementaire belast1n-

veJtvotg: p.2
(1) dichterlijk overdrijven is een stijlfiguur.
(3J direkte belastingen moet je betalen omdat je een (bepaeld minimum)

inkomen hebt; de meest bekonde indirekte belasting is de BTW.
(4) netto belastbaar inko~en • bruto in~omen - werknemersbijdrage in

de RMZ - 10.000 BF forfaitair.
• 1~ ~



TABEL 2: BELASTINGEN OP INKOMENS BOVEN 500,000 BF
TABEL 2A

beta4t.i.ng4 velthogütg, a6g ez.i.e.1l van de nü.t-.i.ltde.xeJtütg (in
de bed~agen i6 de. ge.m~ente.beta4ting w~t inbegJtepen)
schijven van belast- belastihgsterief verhoging van de totale
baer inkomen huidig (1) nieuw(1 ) druk

500.000 tot 750.000 46.40 47.70 0 tot 3.250
750.000 tot 1.000.000 49.30 50.35 3.250 tot 5.875

1.000.000 tot 1.500.000 55.10 55.65 5.875 tot 8.625
1.500.000 tot 2.000.000 59.85 60.95 8.625 tot 14.125
2.000.000 tot 3.000.000 66.15 66.78 14.125 tot 20.425
3.000.000 tot 4.000.000 72.45 73.14 20.425 tot 27.325
4.000.000 tot 4.787.50U2) 75.60 76.32 27.325 tot 32.995
4.787.500 tot 14.194.400(3) 63.00 76.32 32.995 tot 1.285.994
14.194.400 en meer 63.00 71.55 1.265.994 vermeerderd

met 8.55% van de inko-
mensschijf die 14.194.400
overtreft

(1) met inbegrip van 6% aanvullende gemeentebelasting (max.tarief)
(2) bedrag waarop het nplafond" van 60% wordt bereikt.
(3) bedrag waarop het "plafond" ven 67.5% zal bereikt worden.
(bron: p r-ogr-emmewe t 1977-1978)

gen die moeten betaald worden van
zodra het inkomen boven de 500.
000 BF ligt).

TABEL 2B
invLoed van de n.i.et-indexeJt~ng van de loon6chijven (de doolt
de p~ogJtammawet ze.L6 -etdelt6- gebJtuikte index~tijging be-
dJtaagt 7,6%)

bruto inl'..bruto gelndexeerd totale be- procentue-
grootte- uurloon(1) net.belastb. lastings- Ie verho-
orde inkomen verhosin~ ~

529.000 275 500.000 +10.000(2) 7.5\
545.000 265 516.000 +12.000(2) 8.8%
566.000 295 538.000 +16.126 13.0\
680.000 350 645·1300 +.23.051 11.0%
780.000 410 750.000 +27.630 12.0\
845.000 440 807.000 +38.574 15.0\

omen (net-
to belastb)
464.684
480.000
500.000
600.000
697.000
750.000

(1) geschat (extrapolatie van de belastingsschalen van 1975 naar 1976
op basiG van die van 1977)

(2) aan 12 X 20 X 8 • 1.920 uur per jaar
(bron: programnawet en aanslagbiljetten. eanslagjaer 1976)

De invloed van de niet-indexe-
ring van de loonbarema's komt
duidelijk tot uiting 1n tabel 2b:

TABEL 2c
be.te.ken16 val! bJwto-uwlhmen voo',!
:twee-koUwótneJL6 -gez.ótnen
IveJtdeL.i.ng op 80jl00-b46.i.4 (1)

• urloon 60 100

275
295
350
410
440

122
131
156
182
196

153
164
194
228
244

de totale belastingsverhoging
ko~t hierdoor op zowat 10(1)\ van
het in 1977 te betalen bedrag.

Dat de grens van 500.000 8F net-
to belastbaar inkomen niet zo
hoog ligt. bewijst tenslotte ta-
bel 2c.

"leeftijd"van de auto) en het ho'
gere benzineverbruik (id. resul-
terend in meer benzineaccijns)
wordt nu als verwaarloosbaar be-
schouwd. Jammer voor de niet zo
kapitaalkrachtige automobilist(e)
die niet om de 5 jaar een nieuw
karretje kan kopen!

2. 1.8 miljard BF
Deze miljarden komen van de uit-
voering van enkele Egmont-plan
(niét: -pakt!)-maatregelen (6).
(.a. een belasting voor tour-ope-
rators ...

5.MINDER INKOMSTEN VOOR DE SCHATKIST
-VRAAGTEKEN

Het bedrag 'an 375.000 BF is ui-
terst laa~: volgens De Standaard

vallen al ~er dan 60S van de
dubbele-inkomens-gezinnen boven
rl~ decumulgrens (tabel 3b)

TABEL 3B
niveau van de "decumut-glten4"

bruto-uurloon
(1)

netto-belastbaar
inkomen

bruto-Jaarloon

375.000 430.0.0
238.8 ·0
1Q1. 10

224
124 ( 1 )
100(1)

globaal
man
vrouw (2)

(1) 1.920 .uur per jaar
(2) op basis van een 80/100-verdeling

A. DIREKTE BELASTINGEN (9.5 mil- (5) fiskale pil.- (cilinderinhoud (in liter) X 4J plus [gewicht van
jard BF) ...., TABEL.3A ... de auto (in kg) : 400J

1. Art. 1 tot en met 3: 4.1 mil- ?,~delt--<.ttdexeJt-<.~g van de (6) Egmontplan: opgesteld in de maanden maart-april '77 om de rijksfi-
jard BF ecumut-gJten6. nanciên (opnieuw) in evenwicht te brengen; met o.a. hervormings-

~RTIKEL 1 brengt de grens. w~ar- 350.000 X 1.076-376.600 plannen voor Sociale Zekerheid. Kinderbijslag. fiskale maatregelen
boven het stelsel von de deCWTnil. ••• De grote "vrijdagstakingen" waren hiervan het gevolg.
(7) niet meer geldig is. van 375.000 - 350.000 X 1,071 (7) Belgiê is het enige Europese land. dat de inkomens van meerdere
350.000 BF op 37».000 BF (netto ~ERSCHIL: 376.600-375.000-1.600 (meestal twee) kostwinners in een gezin samenvoegt en het globaal
belastbaar jaarinkomen). inkomen belast. Als men niet onder deze regel valt - omdat men te
Deze "gunst" van de regering is samen minder dan 350.000 BF belastbaar inkomen heeft (huidige
in feite een onderindexering! grens). geniet men van het stelsel van "decumul" (de afzonderlijke
l(tabe13a)' '. inkomens worden dan belast).________________________~('~--------__2--------~.~~--------------------------~

(1) 80/100-basis: dit is de situ-
atie waarbij bv. 2 echtgeno-

ten uit werken gaan en de vrouw
60% verdient van het loon van
haar eChtgenoot.

2. Art. 43: 1 miljard BF
Tot nu toe moesten bezitters
van auto's van meer dan 5 jaar
oud sLechts ?5S van hun autobe-
lasting (belasting op de "fis-
kale pk" (5» betalen. Deze
"gunst" wordt - voor personen-
auto's - nu afgeschaft. Het ver-
lies aan werkelijke pil.(door de

B. INDIREKTE BELASTINGEN (10.2
MILJARD BF)

1. Art. 26: 8.4 niljard BF
Oe BTW-tarieven van 14\ en 18\
worden samengesmoLten tot 16.:
toevallig brengt dit een slordi-
ge 8.4 miljard BF op. Verdere
kommantaar overbOdig.

TABEL 3c
a6tltek VOOIt kindehla6ien - onvolted~ge ~"dexe~ing van g~en6
ten laste maximaal loon maximaal loon stijging in % verschil

(oud) (nieuw)

o kinder.:m 350.000 375.000 7.14 -1.600 SF
1 kind 350.000 375.000 7.14 -1.600 BF
2 kinderen 350.000 375.000 7.14 -1.600 SF
3 k.inderen 386.000 414.000 7.25 -1.336 BF
4 kinderen 422.000 453.000 7.34 -1.072 BF
5 kinderen 458.000 492.000 7.42 - 808 SF
6 kinderen 494.000 531.000 7.71 + 532 SF

TABEL 30
Veze :tabel gee6..t aan hoe 6teed.6 T/;'utdeJt bela6tótg6be.tal.eJL6 van de voLLe-
dige. .i.ndexeJt.i.ngvan hun l.oOttk.t46 ~en kortden genieten .in de a6ge..lopen ja-
en. Gez.i.en de. hen uilbetaa.tde tonen wU met het .ûtdex.c<.j6eltmee om-

hoog g.i.ngen f ev.i.den.tl, kwamen ze voo« ~ de 6.i.4ku6 betlte6t, :w "hoge-
. e,.. fultegolLi.e..i.n" .te.. li.ggen en be,f.aalden ze. du6 1I!t!.~ b~t;S.t.irtg .•. 1)~,e.. t4-
'beL wc/ui .i.nAma.da qec.ite.Vt.d en k.omt {volge.n6 Amada.l uU. "Ve WeJt.heJL"
.valt I.JO. 11. 1kzeL6 ben n.i.et. in Jtaat geLoe..e..~.td.ä met. e-tge.t ogel1 te.
kon:tltoteJten;a.ndeJtzijd.6es elt geen )leden om te {Wij 6eLe.n aan de ju.i.4t-
heid van de gegeven6 ... (b.b.)

ARTIKEL 2 bepaalt de nieuwe be-
lastbare miniMa tussen 75.000
(oud bedrag 69.0110) en 291.280
(vroeger 270.000) BF: het gaat
hier weerom niet om een gunst
maar om een rechtmatige indexe-
ring (dit keer volled~ . ~ in-
komensklassen tussen: 1, la en
500.000 BF worden gedeeltelijk
gelndexeerd.

Men ziet in tabel 3c dat pas van-
af het zesde (I) kind deze maat-
regel als een gunst kan beschouwd
worden!

grenzen
(loon)

1975 (aanslagj.1974)
volledige indexering
gedeeltelijke index.

1976 (aanslagj.1975)
volledig
gedeel telij k

1977 (aanslagj.1976)
volledig
gedeeltelijk

ARTIKEL 3 heeft betrekking op het
maximum netto belastbaar jaarin-
komen waarboven geen beLasting~-
aftrek voor kinderLasten kan
verkregen worden: dit ~aximum
wordt van: ,0.01 J BF + 35.000 BF
vanaf het (..rde I.ind. gebracht
op 375.000 BF + 39.000 BF vanaf
het derde kind.

aant&l dat hiermee
overeenstemt

\ van het
totaal

tot 170.000 2.189.000 werknemers
tot 360.000

79

tot 201.000
tot 450.000

1.650.000 werknemers
850.000 werknemers

68
22

tot 250.000 1.400.000 werknemers
tot 500.000 1.100.000 werknemers

45
35

2. 5.4 miljard BF (niet in de Pro'
grammawet zelf)

De regering laat aan de onderne-
mingen toe "ad libidum" hun goe-
deren "af te schrijven" (d.w.z.
geld opzij leggen om rekening te
houden met slijtage van gebouwen.
van machines ... zodat. els ze he-
lemaal versleten zijn. nieuwe kun'
nen worden aangekocht). Doordat
afschrijvingen als een verlies-
post worden geboekt door de on-
derneming. waren ze tot nu toe
aan beperkingen gebonden: hoe
minder winst een onderneming
maakt. hoe minder belasting op
die winst moet betaald: vandaar
de - nu evenwel opgeheven - be-
perkingen.

B. INDIREKTE BELASTINGEN (3 mil-
jard SF)

Art. 28: 3 miljard BF
Als een investering vanwege de
industrie arbeidscheppend. nieuw
of bijkomend is. hoeft er geen
BTW ~pd/.« investering meer be-
taald. Voor andere investerin-
gen mag het bedrijfsleven tot 95
\ van het verschuldigde bedräg
aftrekken (geldig sinds 1976).
Artikel 28 specifiêert de nor-
men. modaliteiten en straffen
voor misbruiken.

VeJLvotg: p.3



6.EINDE?-WAARNA GASTONGEEN
'N REKENSOMMET.JE MAAKT

Op dit punt nu, haalt minister
Geens de ooglappen uit de (boven-
ste) la en begint te rekenen:
1. Volledige indexering tussen

75.000 BF en 292.000 BF: dat
betekent voor 71.7% van de belas-
tingsplichtigen (dit cijfer is
exakt) dat ze minder belastingen
moeten betalen dan wanneer er
geen indexering was! Ons lijkt

een indexering nogal logisch en
gewoon rechtmatig. Voor de minis-
ter is dit blijkbaar niet zo: hij
roept van de daken: 71.7% betalen
mindl!r!
2. Tabel 1 narekenend konkludeert
hij bovendien: 400 miljoen tota-
le belastingsverhoging.
ONS rekensommetje loopt echter
nog even door.

7. THERE 'S MORE AT THE DOOR
THERE 'S MORE (MET DANK AAN THE WHO)

Wat er verder toevallig nog in de
thesaurie belandt.
1. Art. 12 tot en met 22: 20 mil-

jard BF
Dit slordig kapitaaltje vloeit
voort uit een verandering van de
procedure bij het betalen van de
:meentcbeLasting. Tot nu to

werd die in één keer beteaId. in
het jaar volgend op het verwerven
van het inkomen waarop ze moest
betaald worden. Vanaf 1 januari
'78 evenwel zal maandelijks 61
(maxiatumtax-ief] méér afgehouden
worden van het loon van mensen
worden van het loon van mensen
met een "arbeiders"kontrakt (waar
de belastingen "een de bron", i.
Q. door de werkgever. worden "af-
gehouden". Zelfstandigen die hun
belasting vooraf betalen. zullen
voortaan 106\ van het tot op he-
den betaelde bedrag van de rijks-
belasting moeten storten. Mensen
die niet in België verblijven
maar toch belastingen moeten be-
telen. zullen hun gemeentebelas-
ting aan de staatsschatkist zelf
moeten betalen.)
Gezien de gemeentebelasting van
1977 (aanslagjaar 1978) zullen
we in 1978 twee keer gemeente-
belasting betalen: 1 keer voor
'77 (in één keer) en 1 keer voor
'78 (in maandelijkse afhoudin-
~rn~'Osfzaek.-Ujll.t~all.aäéniisch~--
(resicl) - we betalen onzo ge-
meentebelasting voor 1978 in '78
zelf i.p.v. in begin '79 - ware
het niet dat:
- de 20 miljard door de belas-

tingsbetaler toch moeten opge-
bracht worden. in 1978

- de regering haar slecht beleid
(bv. fiskale fraude) door een
veel kleiner begrotingsdeficit
kan verdoezelen

- het feit dat door de inflatie
de gemeentebelasting vroeger
veel minder "waard was" vervalt.

2. 2 A 3 miljard
De sigarettenprijs wordt/is met
5 BF verhoogd (waarvan 0.14 BF
voor de kleinhandelaar). Hierdoor
wordt het RIZIV (nu gewoon ZIV)
vat-zonder-bodem een weinig ge-
vuld. Het speciale van dit soort
elastingen is dat ze "ongediffe-

rentiäerd" zijn. voor elk indivi-

a.OVER SPI.JKERS EN KOPPEN
Pas nu begint VETO te rekenen.
En een tabel opstellen (tabel 4).

TABEL 4

du gelijk, dus niet progressief.
en zeker niet inkomensnivellerend
Het is anderzijds evident dat.
vermits er nu eenmaal meer men-

dan met een "hoger". deze 2.5
miljard BF hoofdzakelijk van de
mensen met kleine(re} inkomens
zullen komen.

3. Art. 29 tot en met 31: 1.1
miljard BF

Het gaat om een wijziging in de
belasting op erfenissen ("succes-
sierechten"): de kleine erfenis-
sen worden minder belast. de gro-
te meer.
4. Art. 32 en 33: ???? miljoen/

miljard SF
Gezien de staat waardeverminde-
ringen van (on)roerende goederen.
resulterend uit de beschikkingen
van de verschillende gewe"tplan-
nen moet vergoeden (bv. bouw-
grond die tot groene zone werd
"gedegradeerd") gaat ze de meer-
waarde die andere (on)roerende
goederen hebben verkregen via het
gewestplan. belasten.

gtoba.te ba.ta.n.6beta.6,Ung(W 1918
~ost meer inkomsten minder inkomsten

tabel 1 12.9 m.1ljard 12,5 miljard
gemeenten 20,0 miljard
sigaretten 2.5 miljard
erfenissen 1 , 1 milj e r-d

TOTAAL 36,5 milj e ro 12,5 miljard
verschil + 24 miljard

In tabel 4 staat de echte glObale
balans van de begroting: alle
minder/meerinkomsten voor de
schatkist worden in rekening ge-
bracht. Er blij kt een belastings-
verhlging van 24 miljard te zijn.
Er blijkt een belastingsverhoging'
van 24 miljard te zijn (voor het
geval dat je het de eerste keer
niet zag).

En nog (maar) één (tabel 5).

TABEL 5
gtoba.le ba.la.»6 beta.6tingen 1918 en indele~ing6a.a.npa.66ingen

post meer'inkomsten minder inkomsten

eutobelasting 1,0 miljard
BTW "16\ maatregel" 8.4 miljard
Egmontplan 1,8 miljard
gemeentebelasting 20,0 miljard
sigarettenprijs 2,5 miljard
BTW op investeringen 3.0 miljard
afschrijvingen 5,4 miljard

TOTAAL 33,7 miljard 8,4 miljard
verschil + 25,3 milj e rd

Maar tabel - z~t nog dichter bij
de realiteit. v- )lgens ons tenmin-
ste: hier besc~)uwen we als meer
inkomsten voor de schatkist
slechts die belastingen die ook
(en soms vooral) op de lagere in-
komens (+ minder dan !,00.JOl)BF
netto belastbaar) zullen wege~
Als minder inkomsten gelden
slechts de "kadootjes" aan de in-
dustrie. gezien indexeringen van
loonbarema's ons evident lijken.
Het verschil is nu nog een klei-
ne 1.5 miljard groter. IN 1978
ZAL DE GWBALE BELASTINGSDRUK

STIJGEN MET 25.3 MIL.lARD. -"I 7000
BF PER BELASTINGSBETALt:;R. waarvan
5.500 BF "dank zij" de gemeente-
belastingen (en dus niet ten de-
le rekupereerbaar in loonsverho-
ging door index stijgingen - zoals
door de BTW-aanpaSSingen in be-
perkte mate het gevolg zal zijn).
Bovendien is het, uit(dJeraard(!)
nog niet evident dat de "stimule-
ring van het bedrijfsleven" via
o.m. de BTW-kadootjes een gunstig
effekt zal hebben voor Het Belgi-
eer )111.. Van addertjes qeepro-
k,·,.. ,

9.25000 000 000 -OM WATTE DOEN?
(MET DANK AAN M. EYSKENS)

36,5 miljard BF nieuwe belastin-
gen en 8,4 miljard kado aan de
ondernemingen in dit land: 't is
fraai wat Tindernans 2 presteert!
Eên ding is alvast duidelijk: er
is wel degelijk "iets als kri-
sis". Een krisis die wordt be-
teald. nog maar eens. net als
"dank zij" vorige prograrrmawet-
ten en "herstel"rnaatregelen (8).
door nieuwe belastingen. Belas-
tingen die weer eens moeten be-
taald worden door de reeds ge-
tormenteerde doorsnee-burger.
7.000 knotsen. 't is niet niku.
Ondertussen blijft de vraag hoe
het toch mogelijk is dat de in-

t uit" de krisis komt:
geen belastingen, er nog geld bo-
venop krijgen en toch nog slech-
te zaken doen? Als je de trimes-
terrapporten van grote bedrij-
ven naleest, zie je daar enorme
winstcijfers defileren. Oe pro-
duktiviteit (output: aantal werk-
nemers) is de jongste 2 è 3 jaar
aanZienlijk gestegen (bron: Spec-
tator. De Standaard).
Allemaal "onbegrijpelijke" dingen
in het licht van de krisis. De
vraag is wie er nu wel met de kri'
sis zit? Oe alras 300.000 in aan-
tal zijnde werklozen? Oe belas-
tingsbetaIer met een inkomen be-

neden de 500.000 BF? In alle ge-
val niet de multinationals. lijkt
ons ... Hun exess-winsten moeten
blijkbaar nog steeds betaald via
de fiskus! Zelfs prof. BAECK, lid
van het buro van de CVP, schrijft
in de "Leuvense Standpunten" (uit-
gave van de Fak. Ekonomie van de
KULeuven): "DE BELASTINGSVERHO-
GING IS EEN BLUNDER". Veto vindt
zulke "blunders" (alsof ze soms
"toevallig" begaan werden en geen
rooie - of wellicht beter blauwe -
draad vormen in het beleid van
deze en vorige regeringen. als-
of ZE HET BELEID ZÉLF NIET WARE
nogal WANSMAKELIJK. Zulke blun-
ders • meent Veto.~hoeven en Kun-
nen NIËr" GEACCEPTEERD worden door
de Belgische belastingsbetaler.
En zeker niet door de reeds zo
zwaar getroffen "kleine-inkomens-
belastingsbetaler".
Tindemans 2 belooft met de nieu-
we fis kale opbrengsten de werk-
loosheid te betalen en weg te
werken. Terwijl de BSP (om 00

eens de partner van de CVP-man
te noemen) in haar verkiezings-
programma 100.000 werklozen min-
der voorspelde, zijn er nu. te-
gen het einde van 1977 bijna
100.000 bijgekomen ... Maar over
dit trieste verhaal hebben we 't
wellicht een andere keer ...

gekeurd door de ~amer van Volks-
vertegenwoordigers.

lezer mochten ontdekt worden,
aanvulligen, verbeteringen, kri-
tieken: alle zijn welkom! Bij
voldoende belangstelling kan wel-
licht het werkloosheidsprobleem
onder de loupe worden genomen.

bruno bongaerts

BRONNEN
1. Wetsontwerp betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978 (met

dank aan G. Monard).
2. Kranten: De Standaard. Volksgazet, Het Belang van Limburg.
3. Tijdschriften: De Rode Vaan, Ons Recht (LBC), Ameda.
Opmerking: alle bovenstaande numerieke gegevens - met uitzondering van

het decumul-percentage van 60% - werden telkens in minstens
2 bronnen teruggevonden.

(8) voor de geinteresseerde lezer: ook deze wetteksten zijn het doorn

~---------------------------------------------4IL~'------------------~ men waard! •

n

TENSLOTTE
Oit artikel mag dan al bloed.
zweet en tranen gekost hebben
aan haar auteur, het is uiter-
aard niet perfekt. (Men zou ge-
rust 2 Veto's kunnen volschrij-
ven over de Programmawet alleen.)
Flagrante fouten, die door de

10. EPILOOG
Oe volledige Programmawet is in-
tussen. kwasi ongewijzigd. goed-



UNIVERSITAIRE LOKALEN: U BETAALT
efgeteld 1 maanden heeft het ge-

duurd vooraleer er een defintief
akkoord werd bereikt aangaande de
huurprijzen die studentenorganisa-
ties voor univer~itaire lokalen
moesten betalel •
Zowel het Bur-aer. ven de Raad van
Studentenvoorzieningen als het Bu-
reau van de :aIJJvan Beheer van de
.U.L.-U.! .. ~eden voorstellen

ter zake.

1. Etk jaa/l. zal in de loop van de !Mand 1l0vembeJl de regeling voor
het verhuren van zalen opnieuw worden nagekeken.

2. Voor de loop van het burgerlijk jaar '11 btijven de prijzen gel-
den die in voege waren bij het begin van het jaar (tot 1/10 nvdr.)
M.e.w. : Grote Aula: 1.000 fr.

Grote Aula: 1.000 fr. + 4.000 fr. waarborg (pop.rock ... )
Oe Valk : 300 fr.
A.V. : 350 fr.

Omwille van een aanhoudende wei-
gering van studentenzijde uit. is
men tenslotte rond de tafel gaan
zitten (bij Algemeen Beheerder
Oeclercq). Het compromis dat daar
uit de bus kwam en maandag 12 de-
cember 11. door de Academische
Raad bekrachtigd werd. mag in zijn
geheel genomen als positief voor
de studenten beschouwd worden.

3. Vanaf 1 j~ '18 treedt de volgende regeling in voege:

a) overdag - tot en met 19 u - worden alle lokalen g~ ter be-
schikking gesteld (nvdr .• voor zover er geen lessen doorgaan)

b) kteine lokalen blijven ook 's avonds g~
c) voor 6a~e avonden zullen lokalen in het Faculteitsgebouw

g~ ter beschikking worden gesteld
dj voor avonden. georganiseerd door vrije verenigingen (nvdr .• en

door studentenorganisaties) en waarop geen ~komgetd wordt ge-
vraagd geldt volgend tarief
Grote Aula: 1.000 fr.
leine Aula: 875 fr.

Oe Valk : 350 6~.
A.V. : 350 r r .
S.W. : 350 6~.

e) voor activiteiten in de G~ote Aula ingericht door de vrije ve-
renigingen (en studentenorganisaties. nvdr.) en waarvoor wet~-
komgetd gevre .gd wordt. zal een bedrag (voor de t IU.Jr)worden ge-
vraagd van 1.500 6~.wanneer het inkomgeld ~eJl dan 50 6~.be-
draagt; 2. 500 6~. wanneer het inkomgeld .tu6.!>en 50 en 100 6~. bu-
draagt en 5.000 6~. wanneer het inkomgeld meeJl dan 100 6~. be-
draagt. ( de huurprijzen zijn steeds inclusief verzekering)

f) aanvragen voor facultaire avonden in facultaire gebouwen worden
geriCht aan de Decaan

g) aanvragen voor algemene gebouwen (Aula. Valk. A.V .• S.W. e.a.)
worden gericht aen het V~ce-Recto~ (via A.S.R •• nvdr.)

Terloops moet hier nog vermeld
worden dat voor aanvragen van u-
niversitaire lokalen (voor acti-
viteiten die plaats vinden vanaf
1/1/78) steeds het gevraagde in-

Getekend.

komgeld (voor activiteiten in de
Grote Aula) moet meegedeeld wor-
den aan de A.S.R. of aan het Vi-
ce-Rectoraat.

EEN ROTONTMOETING
Oe verwachtingen waren duidelijk
niet hoog gespannen: politici
zijn sowieso goed getraind in het
voeren van nietszeggende konver-
saties; dit geldt des to meer als
ze plots bereid zijn "tot de mas-
sa's af te dalen".
Dat de 'studenten' zelf echter
de Ramaekers-meeting van 9 decem-
ber jl. op zo'n schandalige wij-
ze naar de botten zouden helpen.
kon evenwel de ergste pessimist
niet voorspeld hebben.
Men handelde gewoonweg als onno-
ze~e kinderen. onwetend van hoe
zo'n meeting eigenlijk moet zijn:
nl. beenhard. van man tot man.
niet-aflatende keiharde vragen
waarop geen dubbelzinnige ant-
woorden mogelijk zijn.
Maar wat gebeurt er?
Na de klassieke. vage inleiding
vanwege de minister. verkwansel-
den de 'studenten' de hen toege-
meten tijd op de meest abomina-
bele wijze. Het schouwspel was
effenaf verbijsterend!
Daar waar direkte vragen hadden
moeten komen over budget. index-
ering. numerus clausus ... met 0-

ve~onderende replikaties aan-
gaande de (toch dUidelijke) in-
konsistenties in het betoog van
de parlementariër •... vonden de
respektievelijke vertegenwoordi-
gers van de verschillende stu-
dentenorganisaties (VVS. MLB.

NSF) het blijkbaar nuttiger zo-
lang-maar-enigszins-mogelijk-was.
z~lf "het woord te voeren" (lees:
lullen) en de eigen organisatie
aan de algemene vergadering te
"verkopen". Glunderend werden de
eigen ordewoorden hernomen (MLB).
werd gepoogd de indruk te wek-
ken van een uitzonderlijke (woe-
ha!) kennis van het dossier (VVS)
of gewoon niets-ter-zake-doende
nonsens verkocht (NSF).
Ramaekers' (in-)spanningen konden
alzo beperkt blijven tot het mi-
nutenlang "geamuseerd" aanhoren
van schlemiele "studentenverte-
genwoordigers" (???) en het beken-
de lachen-in-het-vuistje. Oe bra-
ve minister liet zelfs een ex-
tra-vraagje toe •..
Hij had. volkomen plat gepraat.
met de staart tussen de benen de
Grote Aula moeten uitstormen
(zeer vies woord weggelaten)!!!
Maar nee. 'wat de perfekte rekla-
me voor de betoging van 14 decem-
ber en van verdere aktie had moe-
ten worden. draaide uit - zo niet
op een triomf - dan toch op een
ruime puntenzege~or die enige.
echte minister van nationale op-
voeding: Jozef Ramaekers.
Kortom: sinds 9 december jl. lo-
pen er in Leuven een aantal im-
becielen rond die o.a. zonder
meer een paar fikse trappen op-
de-weke-delen verdienen.

bruno bongaerts

DE NOTA RAMAEKERS:
'HOLA!' ZEGT
DE ACADEMISCHE RAAD
1n de loop van de tweede helft
van november. zond Minister Ra-
maekers het voorontwerp van wet
tot hervorming van hst regime van
het toekennen van de academische
graden voor 'advies' naar de Raad
van Beheer van de Vlaamse uniefs.
In Veto nr. 7 (p. 3) werden enke-
le items uit dit werkdocument -
zij het summier - toegelicht.

Maandag 12 december 11. wijdde de
Academische Raad van de K.U.L.
een eerste rondvraag aeny,aande
deze beleidsnota.
Op voorstel van decaan Paul Oe
Meester van Toegepaste Wetenschap-
pen. werd onderstaand communiqué
goedgekeurd en naar Belga doorge-
stuurd.

De Acad~che Raad van de K.U.L.
hee6t ke.nn,(,6 genomen van het VOM-
ontJAJeJlp van M.&t~.,>teJl RamaekeJl.!> ëe-
~e66ende de acad~che p1I.Cg~-
ma'.!> en gJr..aden.

fUj cOn.!>tate~ dat ~ cUt ontweJlp
we..e..u«tUUt veJl.!>chUtende po.!>ilieve
etementen aanweu.g u.jn, cUe vlt.Oe-
geJl ~eed.!> doen: de Konmi./,ûe van
Rehto~en WeJlden vooJr.gutetd, zoai»
het 066.ic<.eeet eJLkennen van de 3de
cljc.l..LJ.6 en van wettetijke gJr..aden
vOM meeJLdeJle .!>.tu.cU~c.ht.<.ngen
«tUUt cUt nog Met het gevat UXt6
en een mogetijke veJl.!>oepet.<.ng van
het ex.6amen.!> 1j6teem.

AndeJlu.jd.!> bevat cUt VOOlt.OntweJlp
meeJLdeJle onaanvaMdbMe etementen
cUe o.a. zouden te.<.den tot een 0-
veJLdacUge ce.ntlt.ttU.6aUe van wU,-
veJl.!>Ua..iJr.e oJr.gan.i6aUe en p1I.Cg~-
maUe, tot een oVeJlbocUge ~te-
M.Ue bevoogcUng van de. UMVeJl.!>.i-
tUt. L,»:«, 6tucUUnhoud, tot een
v~ende-a6~cha66.<.ng ~
peu gu.itueeJLde a.ktuJ.~che g)(..(1':
den en tot onVOO.ll.u.ene gevotgen
van .!>.tu.cUed~w.<.jû.g.<.ng op de be-

lt.Oep6u.<.toe6~g·
Om deze ~eden meent de Academ.i-
.!>che Raad van de K.U.L. d.<.t voo~-
ontweJr.p ,JU1CÜcaat I te moeten a6-
w.<.jzen.

In de marge vermelden we nog dat
de Ingenieursstudenten maandag na
een - door zowat 900 man bijge-
woonde - Algemene Vergadering in
grote getale naar de Faculty Club
trokken om hun ontevredenheid o-
ver dit voorontwerp aan de Acade-
mische Overheid kenbaar te maken,
Rector Oe Somer speelde in hun
kaarten door af te kondigen dat
- indien dit voorontwerp ondanks
alle negatieve reacties zou goed-
gekeurd worden door de regering -
hij niet langer meer rector van
de K.U.L. wilde zijn.
Buiten het Rectorsambt liggen te-
vens een pak broodnodige subsidie-
gelden in de weegschaal !

Ook de studenten-apothekers zijn
niet erg tevreden met dit voor-
ontwerp. Momonteel werken zij -
zelfs in nationaal verband - naar-
stig aan een duidelijk standpunt
hetwelk woensdag 14 december via
hun actie te Brussel bekend ge-
maakt werd.

Bij de geneeskunde-studenten ligt
het ietwat moeilijker. Men weet
nu nog niet goed wat te denken o-
ver de 6-jarige opleiding die in
het voorontwerp wordt voorgesteld
aangezien de situatie erg komplex
is. Dat wordt dus afwachten!

Tegen volgend nummer van Veto
willen we proberen deze ingewik-
kelde materie verstaanbaar uit te
schrijven. Naast de studiebeur-
zenaffaire verdient oo~ pH voo~-
ontwerp alle aandacht vanwege de
studentengemeenschap.

jo libens

. 4

de factis hominibusque·
Het lijkt wel komkommertijd.~Er
gebeurt nog weinig waarover we
nog 's lekker kunnen roddelen,

*Eigenlijk na~r goed ook.~ Zo
krijgen wij ook de kans te zor-
gen voor een kerstboom, de kerst-
balZetjes en lichtjes,~Voor de
toepasselijke muziek zijn we nog
in diskussie of het nu de klas-
sieke kinderliedjes à la Susa
Nina en Stille Nacht. of Haydn
en Beethoven of Jo~han Rich-
man and tihe Modern Lovers zal
worden.

*Minister Ramaekers gaf op don-
derdag 1 december op TV de in-
druk dat hij dolgedraaid was
door het studiebeurzen-gedoe.~
Kwam hij voor de camera toch
niet uitleggen zekerst dat stu-
denten tot 10 maal toe herexa-
mens konden doen. ~ Na het bis-
sen en trissen. krijgen we nu
ook nog het "dissen".

En het KVH zit er maar op te ha-
meren dat de ASR nu eindelijk
eens iets zou doen tegen de mis-
bruiken met het plakken. Alle-
maal goed en wel. maar hoe moet
je zoiets aanpakken: eerst de
daders vinden en dan welke sank-
tie? Natuurlijk. er zou nach-
telijks een kontrolepatrouille
door de Leuvense straten gestuurd
kunnen worden. Maar bij gebeur-
lijke onqeval/len weten we niet of
de ~erzekeringsmaatschappij zal
willen tussenkomen.

*Oe KULeuv·m kan dit jaar weer te-
vreden zijn.~ lp 1 november '77
waren er 6115 meer studenten aan
deze unief ingeschreven dan op
dezel fde datum in 76. ~ Wat heeft
deze unief wel wat de andere niet
hebben

*Het heirm,;een.aar z 'jn vroeger
studententijd heeft prof. Blan-
pain (Fakulteit Rechten en lid
van het Buro Akademische Raad en
Raad van Beheer KUL) plannen doen
smeden ter hervorming vBn het exa-
men8ysteem: alles blokken. zoals
vroeger en nu. maar slechts 3 of
4 vakkun afZeggen en dat in .1 of
2 dagen. ~ De geruchten doen de
ronde.

*Het beroep. dat Mini~ter van Ne-
derlandse Kultuur. Rika De Backe~
deed op het gezond verstand van
de Valmingen, bij de affaire
Brel-Les Flamingants. is blijk-
baar in Vlaamse dot» !ma11sorgen
terecht gekomen,~Want alras
hebben Nonkel Bllb (Davidse) en
de Strangers hun versie in de
groeven gegoten.~Hebben de Vla-
mingen wel gezond verstand, als
je merkt dat het Brel-chanson
van de Strangers na enkele we-
ken als nr. 1 in de BRT-2 Vlaam-
e Top Tien.



ESOCIALE
EN DE SLAPELOZE NACHTEN VAN EEN MINI

ECTO
De laatste maanden hebben onze ondel~jsmini8ter8 wellicht reeds meni-
ge onrustige nacht doorqemaakt: en zijn ze vakke» geschrokken van nacht-
merrie8 LJaarin de studenten hun kantoor bezetten~ ma8sa1.e akt<e8 'p
tOUl.Jzetten tegen 8tudie1.cningen~ hu" eer. kopje kleiner maakten ...
Zover is het in werkelijkheid nog n/e", Maar de vrees van de min "ete»
i8 niet ongegrond. En bovendien zijr. er niet alleen de beurzen~ waar-
door b1.ijkt dat de regering in de eerste p1.aats wil besnoeien op 8oci-
ale voorzieningen.
om de studenten !.Jat meer infvrmatie en de ministers !Jat meer kopzorgen
te geven~ dit artike1.tje over de afbraak van de sociale sektor.

wat Isde Sociale Sector?
In 1960 besliste de regering aan ting bij de wet van '60).
iedere unief jaarlijks een som In Leuven leidde dit tot de uit-
geld - naargelang het aantal stu- bouw van de Alma, de verschil-
denten - toe te kennen voor de lende diensten voor financi~le,
uitbouw van sociale voorzienin- sociale en psychologische hulp,
n: "voor de fysische en-more- "do studentenraden •.de studenten-

Ie vorming van de student. een peda's ...
aktie die boven elke inrichting Voor '78 bedragen de staatstoe-
de toekom5t van de hele natie lagen aan de KULeuven een kleine
aanbelangt" (memorie van toelich- 120 miljoen (in '77: 105 miljoen).

en stekelig varken
't Is toch veel. die 120 miljoen.
zal je zeggen. en de begroting
van de SOCiale Sektor van Leuven
is toch met bijna 13% gestegen?
Waar zit dan die dreigende af-
braak van de sociale voorzienin-
gen?
Het te veI~achten deficit voor

Alma voor '78 bedraagt
51.250.000 fr. waarvan 10\ door
de UCL zou betaald worden, zodat
er nog 46.250.000 fr ten laste
van de KULeuven komt; d.w.z. +
38\ van het geld zou naar de AÏ-

afvloeien.
Bovendien zullen zich de eerst-
volgende jaren nog verdere fi-
nanciële lastposten aanmelden:
de centrale keuken (momenteel
onder Alma 11) moet dringend
vernieuwd worden. Een volledige

uwbollWergens i'n-Heve-tlee.o
n vervanging ven het versleten

materiael onder Alma II? Men is
nog aan het zoeken naer de
meest bevredigende oplossing.
In 1980 zal de Alma vollediE
in Nederlandstalige handen komen.
'waardoor een pak geld moet over-
gedragen worden ean de UCL voor
bv. het materiaal van Alme.
Een ander feit: begin dit akade-
m1ejaar gingen er stemmen op in
de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen (het beleidsorgaan van de
sociale sektor in Leuven) om het

eU bij de studcntcndokter
in te voeren. waar men momenteel
voor grati8 geneeskundige verzor-
ging terecht kan.
Oe stijging in de begroting houdt
bovendien geen rekening met de
tand de8 tijds: gebouwen moeten
regelmatig een nieuwe verfbeurt
krijgen, gebouwen op oudere leef-
tijd moeten regelmatig opgekale-
faterd worden. Konkreet stellen
zich 2 zaken: verbouwingswerken
n de Bogaardenatraat ten be-

van de uitbreiding van de
sociale diensten. de Alma.

BIJSCHOLING VOOR JEU

Waar het geld halen? Er is in de
grond geld tekort. zelfs zonder
de zojuist genoemde zaken erbij
te nemen.
Om het deficit van Alma te ver-
kleinen zal men waarschijnlijk
opnieuw een prijsverhoging voor-
stellen. Een prijsverhoging van
ongeveer 35 fr zou het tokort
tot 0 fr kunnen herleiden • maar
dat zou een groot deel van de
studenten van het restaurant weg-
houden. zodat Alma uiteindelijk
zou mogen opdoeken. samen met
haar funktie in het kader van de
demokratisering, nl. goedkope
en goede maaltijden verzorgen.

1 fr
2 fr
3 fr
4 fr
5 fr
6 fr

1.4 miljoen
2.6 miljoen
4,0 miljoen
5.24 miljoen
6.5 miljoen
7,5 miljoen

waarom sociale kollektieve voorzieningen?
ociale Raad beschouwt de Alma

als een voorbeeld. nl. hoe wij
goedkoop en uiteindelijk gratis
onderwijs wensen uitgebouwd te
zien. Wij zijn eerder voor kol-
lektieve voorzieningen dan voor
individuele beurzen (cfr. ook Ve-
to nr. 2 p.2. en Veto 4. p.2).
-Oe Sociale Sektor is er om de
drempel tot hoger onderwijs voor
kinderen uit lagere klassen te
verlagen. Oe Sociale Sektor is
voor ons dan ollkeen kollektief
verschijn~el. d.w.z. gericht op
een ganse groep van mensen en
niet in de eerste plaats op in-
dividuele noden.
-Kollektieve voorzieningen als
Alma en Acco hebben een prijs-
drukkend effekt; nu zijn de
prijzen in de privé-seKtor reeds
hoger. Laten we de Al .e en de
Acco een jaar sluit,n: je zou de
prijzen zien stijgen.
-Er zijn minder toelagen nodig
voor gratis onderwijs via kol-
lektieve voorzieningen dan via
individuele beurzen.
-Kollektieve diensten zorgen er-
voor dat de unief als goedkoop
wordt aanzien. Een unief met in-
dividuele beurzen. maar zonder
kollektieve voorzieningen. zal
door een arbeiders kind eerder
gemeden worden.
-Oe regering kan ons moeilijker
kollektieve voorzieningen afne-
men, het personeel zou hierte-
gen, samen met de studenten.
front kiezen. de gebouwen blij-
ven. enz...

Vanuit deze idee verdedigen wij
een verhoging van de sociale toe-
lagen en een uitbreiding van

é en"gratis diensten;
we bovendien vaststellen.

aan de hand van de jaarverslagen
van de diensten. dat veel NUHO-
tudenten hiervan gebruik maken.

is dit voor ons een reden OM e-
welke w

Sociale Raad vertegenwoordigt de
studenten in een aantal "mede-
beheersorganen" van de Sociale
Sektor. Oe ervaring wijst uit dat
het niet mogelijk is daarlang on-
ze eisen te laten inwilligen (het
medebeheer verschaft ons wel een

TER

venwaardige toelagen voor het NU-
HO en de openstelling van de uni-
versitaire sociale voorzieningen
voor deze studenten te eisen
(dit laatste is in Leuven het ge-
val). .
Het probleem van de Alma maakt
ons echter ook duidelijk dat het
niet voldoende is goedkoop en
goed eten te verschaffen. Er zijn
een resem oorzaken l.Jaar~mde
studenten uit de Alma wegblij-
ven: te duur. niet gezellig. te
vettig eten ... Toen in 1964 Alma
II werd opengesteld werd dit
door de toenma1.ige studenten als
een goede oplossing voor het ge-
brek aan eetgelegenheden gezien.
Bij de huidige studentengenera-
tie tredt men andere eetgewoon-
ten aan: men geeft meer de voor-
keur aan het leven in kleinere
groepen. Oit verschijnsel stelt
men vast in de residenties. op
de huisvestingsdient. in het
ontspanningsleven ... (Oe ande-
re faktoren werken we hier niet
v
Sociale Raad zBl, samen met het
personeel. moeten onderzoeken
hoe we het best aan de verlan-
gens van de studenten in de
voedingssektor voldoen.
g?
pak informatie en nuttige kontak-
ten met het personeel).
e zijn tegen de verhoging van

de Alma-prijzen, maar het gebrek
aan 80ciale toelagen stelt ons
voor voldongen feiten. Enkel de
verhoging van de sociale gelden
zal de deficitaire toestand op-
lossen.
Wij moeten onze roep richten
de onderwijsministers. naar de
regering. Alleen door ma88aal op
straat te komen. zullen de slape-
loze nachten van de ministers re-
aliteit worden en zijn ze tot
toegevingen bereid. Oe studenten-
strijd vormt daarnaast een rug-
gesteun voor Sociale Raad in het
medebeheer.
We zullen verder moeten gaan:
niet alleen het deficit in de
sociale sektor moet verdwijnen.
uiteindelijk willen we gratis
kollektieve voorzieningen.

Een f.ur'_,udvan 6 avondun rond moeilijk waar ze niet meteen voor We werken met praten, maar ook
moeilijke situaties in jeugdbe- zichzelf een bevredigende oplos- met literatuur. dramateohnieken
wogingen. sing voor weten. als rollenspel en andere, video
Binnen jeugdbewegingsgroepen zijn Voorbeelden: ruzies tussen kinde- en eventueel expressievormen.
een aantal mensen op zoek naar ren. iemand wil nooit meedoen en Er starten twee groepen, die
nieuwe manieren om met de groep gaat aan de kant zitten. kinde- alle twee beperkt blijven tot
kinderen om te gaan. en zij bot- ren motiveren voor een aktivi- . 12 personen. Men schrijft in
sen hierbij op een reeks moeilijk- teit, waar in~p1rat1e blijven voor 8 !vondan. Dê deelnemers-
ha~ên. halen. enz. prijs bedraagt 400 fr (streef-
Voorbeelden zijn: onenigheid bin- Met deze en andere vragen willen prijs 600 frl.
nen de leiding rond de werkWijze, we op deze kursus aan het werk. I h ij i bij St f V
konflikten met hogere leiding. Oe kursus is zeer taakgericht ns~ r ~ ngen 19 ~ aan er-
ouders. enz. Andere mensen zijn naar konkrete situaties toe, en mdeuenb'talgienwe

g h't deuveln
oor e a ng van e ee ne-

gewoon aan het.werk en vinden er wordt gewerkt met de proble- i ld 0 d dm ngsge . e avon en gaan oor
binnen hun werk bepaalde zaken men die de deelnemers inbrengen. i 't St E V ~.~, t 2d '!----------------------:~~,--------!Sn uc,. an.,..ts r. . - I

30 fr 51.0 miljoen

BEGROTING ALMA '78(ZG~OER TOELA-
GEN)

uitgaven:
personeel
grondstoffen
ander

TOTAAL

86.768.000
70.167.000
15.300.000

172.235.000

inkomsten
restaurants
snackbars
buitendienst
andere

TOTAAL

53.077.000
40.923.000
23.409.000
2.876.000

120.265.000

exploitatieresultaa~51.950.090
~iverse f1n~n.verri.: 700.000

eindresultaat: -51.250.000

LEUVEN
Oe eerste groep werkt o.l.v.
Jan de Braekeleer en Erik Krols
op de dinsdagen van 20 tot 22.
30u: 20 december. 10 januari,
7. 21 februari. 7. 21 maart, 18
april en 2 mei.
Oe tweed~ groep werkt o.l.v, Nik
Sercu en Stefaan Vermeulen op
de donderdagen van 20 tot 22.30u:
5, 19 januari. 2, 16 februari.
2. 16 maart. 13. 27 april.

TIEM vzw



DEWE GROEPEN WEGENS SUCCES VERLENGD
ZOals in Veto ö geschreven, s~ngt het succes dat de werkgroepen van
Kul/tuurraad kennen, de pan uit. Daaromws het na de eerste maand al
duidelijk dat ennee door moest gegaan worden, nog dit akademiejaar; ook
als omdat de aanvrogen voor het volgen van de oorepronkelsike kursus-
en het aanbod en de mogelijkheden overtr!)f.

Neem dus alvast je boterhammetjes maar mee als je j aanmeldt voor de
inschrijvingen voor de cycli van het 2de eemeerer, N1:et drunmen aub,

alge",een
1. INSCHRIJVINGENgebeuren 'ó1r

de startdatum van de kur
op het kantoor van Kultuurraad.
Schrijf je zo vlug mogelijk in,
r is moer vraag dan aanbod. De

mogelijkheid bestaat om, zo de
kursus niet voldoet aan jou ver-
wachtingen, terugbetaald te wor-
den na de 1ste les.
2. Zij die gebruik willen maken

van de ateliers moeten in het
bezit zijn van een steunkaart '77
-'78 van Kultuurraad.

De ateliers (klei, textiel, werk-
atelier, lay-out, zeefdruk, don-
kere kamer) zijn toegankelijk op
iedere wl,rl.dagvanaf 9 tot 23 u
doorloppnd. Voorag afspraak maken
(zeker voor de donkere kamer) is
sterk aangeraden.
3. De winkel blijft vooralsnog

gesloten. Voor de mensen van
de ateliers blijft materiaal be-
schikbaar in de ateliers zeI'.
4. Vanaf januari zijn er schaak-
borden beschikbaar in de bar van
't Stuc.

werkgroepen-cursussen
RAAMWEVEN, SPINNEN, WOLVERVEN

mogelijk voor maximum 12 personen.
beg~leider: Mich Oegroote
plaats: textielatelier 't Stuc
data: donderdagavond: 12-19-26

januari; 1 (woensdag!)-9-
16-23 februari; 2-9-16
maart

uur: 2 IU tot 22u
prijs: 420 fr met steun kaart

500 fr zonder.
In deze kursus ontdekken en wer-
ken we met het materiaal wol. We
leren spinnen, verven en weven op
een zelf geknutseld raam.

PRIMITIEF DANSEN
mogelijk voor maximum 25 personen.
begeleider: Katrien De Waele
plaats: danszaal van de Sporthal

van de Kazerne van Hever-
lee, Hertogstraat 198.

data: dinsdagavond 31 januari,

14-21-28 februari; 7-14-21
maart

uur: groep 1 beginners: 19-20.30u
groep 2 gevorderd: 21-22.30u

prijs: 300 fr met stel nkaart (7
lessen)
350 fr zonder (7 lessen)

SALONDANSEN

prijs: groep a.
420 met steunkaart
500 zonder steunkaart
groep b.(betaalden in het
begin van het jaar)
420 fr met steun kaart
500 fr zonder steunkaart.

De moderne danstechniek wil het
kunstmatige van het klassieke
ballet doorbreken door het ge-
bruik van alternatieve danstech-
nieken en aandacht voor de mense-
lijke psychologie. In de licha-
melijke expressie leren we onze
persoonlijke belevingen op een
natuurlijke onbevangen manier tot
uiting brengen.

DRAMATISCHE BEWEGING

mogelijk voor gevorderden.
begeleider: Karion Fonteyn
plaats: Home Vesalius (aa~ 't

Stuc)
data: dlndagavond: 10-17-2

begeleider: Luk Vervaeke
plaats: Home Vesalius (aan 't

Stuc)
data: a. techniek en lichamelijke

expressie
maandagavond 9-16-23-30 ja-
nuari; 13-20-27 februari;
6-13-20 maart; 20 tot 22u
b. techniek en koreagrafie

(gevorderden)
donderdagavond 5-12-19-26
januari; 9-16-13 februari;
2-9-16 maart; 20 tot 22u

mogelijk voor maximum 15 personen
begeleider: Ludo Van Passel
plaats: repeteerruimte 't Stuc
data: donderdagavond 9-16-23 fe-

bruari; 2-9-16 maart
uur: ~O - 22u

a. Initiatie-kursus
begeleiders: Lut van de Velde,

Theo Weet jens
plaats: zeefdrukatelier 't Stuc
data: groep 1

maandagavond 9-16-23-30
januari; 6 februari

groep 2
woensdagavond: 11-18-25
januari; 1-8 februari

groep 3
maandagavond 13-20-27 fe-
bruari; 6-13 maart

groep 4
woensdagavond 15-22 febru-
ari; 1-8-15 maart

uur: 20 tot 22u
prijd: gratis met steunkaart

60 fr zonder

januari; 7-14-21-28 febru-
ari; 7-14 maart

uur: 21-23u
ri1s: 420 met steunkaar

·500 zonder steunkaart

BALLET

prijs: 300 r met steunkaart
350 fr zonder

In deze kursus wordt gewerkt aan
de uitbreiding van dramatische
bewegingsmogelijkheden en aan
het verkennen van de verschillen-
de lichamelijke mogelijkheden.

ZEEFDRUK
b. gevorderden
begeleider: Jef Winnepenninckx
plaats: zeefdrukatelier 'tStuc
data: dinsdagavond 10-17-24-31

januari; 7 februari
uur: 20 tot 22u
prijs: 200 met steunkaart

250 zonder

Oe initiatiegroepen willen een
aantal basistechnieken aanleren
met de nadruk op het praktische
werken.
De kursu~ gevorderden gaat experi-
menteren met meer gekompliceerde
procedees.

~ 6

FOTOGRAFIE
Bedoeling is wat technische baga-
ge mee te geven over de grote ba-
sisprincipes, zoals: toestel,
licht, films, diepte, monteren var
foto's, donkere kamer, praktijk.

BATIK
Oe kursus is vooralsnog volzet.

KLEIBEWERKING
De kursus is vooralsnog volzet.

STEMGEBRUIK

begeleider: Stanislas de
laar

plaats: repeteerruimte 't Stuc
data: dinsdagavond 7-14-21-28 fe-

bruari, 7 maart
uur: beginners: 2'- tot 21. 30u

gevorderd: 21.30 tot 23u
prijs: beginners

250 fr met steunkaart

begeleider: Guy Kasier
plaats: repeteerruimt~ 't Stuc
data: maandagavond 9-16-23-30 ja-

nuari; 6-13-20-27 februari;
6-13 maart

uur: beginners: 19 tot 20.30u
gevorderd: 20.30 tot 22u

prijs: 420 fr met steunkaart
500 fr zonder

initiat1ekursus
begeleider: Piet Vranckx
plaats: foto-atelier 't Stuc
data: woensdagavond 1-8-15-22

bruari; 1 maart
uur: 20 tot 22u
prijs: 160 met steunkaart

200 zonder

fe'"

MUZIEK EN
mogelijk voor max. 15 per ionen.
begeleider: Louis Freund
plaats: repeteerruimte 't Stuc
data: dinsdagavond 14-21-28 fe-

bruari. 7 maart

Deze kursus, gestart in het eer-
ste semester loopt door op de

300 fr zonder
gevorderden
340 met steunkaart
400 zonder

NB gezien de talrijke optredens
van Stanislas, kan het gebeu-
ren dat deze data nog veran-
deren; je wordt daarvan wel
tijdig op de hoogte gebracht.

MIME
We vertrekken vanuit drama, la-
ten dan langzaamaan het woord
verdwijnen om te komen tot pan-
tomime. Daarna proberen we de
mee!t e~centiële zaken uit het
verhaal te filteren en die in
het abstrakte om te schakelen
om zo tot mime te komen.

NB. De studenten van Campus Hever-
lee kunnen ook terecht in de
donkere kamer van Cité Aren-
berg.

RELAX
6roep 1
19.30 tot 21u

groep 2
21 tot 23u

prijs: -
O~ze kursus worc.Jtgeln-geru seer-d
door Dialoog, i.s.m. Kultuurread.

FILM
dinsdagavonden van 20 tot 22u in
het filmatelier van 't Stuc.

STAD LEUVEN - ZONDAGMIDDAGKONCERTEN
Op zondag januari 'm 11u in de
Gothische Zaal van het Leuvense
Stadhuis: pianorecital door Jo-
hart Ouyck. - -
Toegangsprijs: 40 fr., 20 fr voor
CJP en Plus-3-Pas.
Kaarten: Stedelijke diskotheek,
Vanderkelenstr. 28 en aan ingang
van de zaal.

Het vroeger aangekondigde herden-
kingskoncert Benjamin Britten dat
zou plaats hebben op 17 januari
e.k. in de Grote Aula, valt we-
gens onvoorziene omstandigheden
weg.

STADSPOPPENTHEATER
Op zondag 8 januari om 15u in 't
Kersouwke, Hallengang 1 (Naamse-
straat) : "De wondermantel ..door
Hasseltse Tijl.
Kaarten: ean ingang van de zaal.
Prijs: 30 fr voor volwaseenen

20 fr voor kinderen.
vermindering voor groepen.



24UREN
VAN 'T V.T.K.

vollopen - is een bijkomende
aansporing voor VTK om ondanks
het gebrek aan hulp bij de orga-
nisatie van andere kringen, de
24 uren te blijven organiseren.
Eventueel zullen.we een andere
formule moeten vinden, want de
piste zou wel eens overbezet kun-
nen geraken; we denken hierbij
bijvoorbeeld aan een driedaagse.
Het loopt intussen tegen het ein-
de, meer en meer ~volk kOMt kij-
ken naar onze laatste rondjes.
VTK is nog verder uitgelopen, en
staat nu een vijftig rondjes voor
Landbl 'wo r worden nog enkele
persol nl1 .e records gevestigd:
Pirre Wuytack, oud-voorzitter
van de Sportraad en Erik Stevens,
nieuwe voorzitter van diezelfde
Sportraad, lopen elk 1'14" op de
510 meter. Het absolute record
staat nog steeds op naam van Ivo
Van Damme, die drie jaar geleden
1'05" liet afdrukken.
Oe laatste ronde wordt door ie-
dereen gelopen: heel de piste
vol lopers: de apotheose van
dé sportmanifestatie van het
jaar.
Voor het afbreken van de tent en
het opkuisen van de rommel die we
gemaakt hebben zijn het weer de-
zelfde mensen: VTK. den 'Boesje"
van Landbouw. en alleen het eer-
ste kwartier enkele mensen van
andere kringen.
Maar iedereen is toch bedankt.
en hopelijk zien we al die men-

VT

VOORLOPIGE UITSLAG
kring aantal. aantal.

ronden km.
VTK 656 437.56
Lanobouw 799?? ?11
Bios 736 375.36
Psycho 722 366,22
Mercator 716 366,16
Theologie 706 361.06
Pedagogie 702 358.02
Chemika ??7 ???

het vliegend schse,.me

Dinsdag 6 december, 19u. Onder een miezex-iqe regen wordt het etarteein
gegeven voor de vijfde afLevel'Îrlg van de 24-uur loopmarathon van VTK.
LiefiJt negen kringen hebben zich ingeschl'even, '1'i alle negen verschij-
nen aan de etarti : landbouu, Theolog-:e, µ'1r[!at r, Psycho, Pedak, Chemi-
ka, Bios, VRG en natuurlijk VTK.

Onder deze rubriek worden reakties van lezers afgedrukt, naam en adres
moeten aan de redaktie bekend gemaakt worden. De redaktie heeft het
recht ingezonden stukken in te korten. zonder evenwel aan de inhoud er
van te raken. Ook houdt de redaktie zich het recht voOr te ~ntwoorden
op brieven.

TENNIS &
VERPLEEGSTER
In en om het sportkot gebeuren
van tijd gekke dingen. Zo kan het
bestaan dat het weekend voor dat
je deze Veto leest, het kongres
van de CVP plaats had in de
"nieuwe" sporthal van het ILO.
Waardoor de sportkotters zich
mogen verheugen op enkele uren
minder les. En waardoor de sport-
beoefenaars van het weekend op
hun kin mogen kloppen.
Dat zoiets toegelaten wo~jt, ligt
natuurlijk eerder aan SOMmige
personaliteiten in Naamsestraat
22 dan aan mensen van het ILO.
Maar ook bij de 'gewone' gebrui-
kers van de sportinfrastruktuur
kan je leUke dingen verwachten.
Even lekker roddelen.

Als er geen CVP-- ,ngres doorgaat,
is de sporthal 's zondagsvoor-
middags toegankelijk voor de
tennisspelers onder het univer-
siteitspersoneel. Oe zaal is dan
doorgaans even vol als door-de-
week, voor de door-de-weekse
sporten. Menige prof sakkert
waarschijnlijk wel een beetje
als hij de donderdagvoormiddag
(van dan af kan men terreinen
reserveren voor zondag) tien mi-
nuten te laat eraan denkt dat hij
nog moet telefoneren naar het
sportsekretariaat. Dat sakkeren
wordt dan vloeken als blijkt dat
een tiep die je niet kunt luch-
ten je is voor geweest.

je • Prof.Or. Oe Moor, hirurg
in de akademische ziekenhuizen,
ex-dekaan geneeskunde.
tiep • een dokter die in zijn

tenniskliekje ondermeer de zoon
van onze dierbare rektor Piet
elt.

Oe twee blijken elkaar te ver-
staan als de spreekwoordelijke
kat en hond, en de één wil du
uiteraard niet onderdoen voor de
ander. Beide 'heren' hebben daar-
enboven een onbegrensde voorlief-
de voor het terrein tegen de muur
en verder een even grote voorkeur
voor de uren tussen tien en
twaalf. Dat laatste waarschijn-
lijk om na hun tennisperikelen
met een gezonde eetlust aan ta-
fel te gaan (daarvoor zijn het
geneesheren).
Iedere week is er dus heibel bij
de bespreking van de tennister-
reinen, en als de twee gezel-
schappen 's zondags ooit naast
elkaar staan tennissen, vreest
men nog al eens dat de twee el-
kaar -e lijk zullen gaan met hun
racket3. Zover is het nog wel
niet ge~.omen, maar de dag van
vandaag verbazen we ons over
niets meer, nietwaar meneer?
In ieder geval, professor- dokter
[~ r is de situatie harstikke
beu. n wil nu definitief voor-
prong nemen. Door te zorgen dat

hij, en niemand anders, het ter-
rein-aan-de-muur tussen tien en
twaalf krijgt. 0 zol Hoe doe je
dat? Door te zorgen dat je don-
derdagochtend om negen uur de
eerste bent aan het sportsekre-
tariaat. Of door stipt om negen
uur de telefoon aldaar te doen
rinkelen. Dat laatste geeft ech-
ter geen totale zekerheid. (Stel
trouwens dat om half negen een
half levend overblijfsel van een
verkeersongeluk op de operatie-
tafel ligt, kun je die toch niet
laten doodbloeien, niewaar?)
Geen nood echter. Professor dok-
ter De Moor heeft een geniaal, lu
mrneus idee gehad.-~De held van
dit verhaal daéht eraan dat hij
over een korps verpleegsters be-
schikt. Nu is het een publiek
geheim dat er al eens geprofi-
teerd wordt van het verplegend
personeel. Dus komt er nog maar
een gek werkje bij. Want vanaf nu
heeft De Moor aangekondigd dat
hij iedere donderdagmorgen een
verpleegster naar het sport kot
stuurt, die daar om half negen
hoort te zijn, zodat ze zeker de
eerste is om te reserveren. Niet
voor haar zelf, maar voor haar
chef. Jawel.

We wachten met spanning af welke
tegenmaatregel de konkurrentie
zal uitdenken. Hij stuurt mis-
schien een verpleger? We zullen
in ieder geval onze dierbare le-
zers op de hoogte houden.
Ondertussen huiveren we bij het
idee misschien ooit onder het mes
te moeten bij een dergelijke ma-
niak.

Uw reporter ter plekke.

schreven en geroepen over deze overleg een slotvoorstel van be-
sluit - al dan niet een compromis-kwestie.
door een ruime meerderheid kan

Eindelijk, laat ons maar zeggen, aanv~ard worden.
durven kringverantwoordelijken 't Bewust schrijven we 'ruime meer-
blad voor hun mond wegnemen en ... derheid'; m.a.w. we spreken ons
de wijze van en de beslissing tot niet uit over een vooraf vastge-
actie-voeren in vraag stellen. legd quo~ (m.b.t. aanwezigheid
Op zich genomen vinden we dit erg of besluitname).
positief. Doch, men moet hierin Elke organisatie, kring. (actie)-
eerlijk spel willen spelen. comité heeft de plicht voor zich-
ü.w.z . nuchter, objectief en zon- zelf uit te maken of er "voldoen-
der enige vorm van emotionaliteit de" betrokkenen (leden/studenten)
of persoonlijk-worden proberen de a~nwezig zijn of niet.
meest zinvolle, open en aanspreek- En ju1st daarom, 15 het tevens
bare weg VSn een democratische haar taak al het mogelijke (ook
kringwerking en -organisatie te practisch gezien) te doen om zo-
bereiken. veel als mogelijk haar leden/stu-
En democratisch duidt hier op de denten de gelegenheid te bieden
mogelijkheid van elkeen -student- zich te ~604m~en en via hun sterr
eigen mening en idee kenbaar te mede de be4tih~ing te bepalen.
maken en te confronteren met die
van de anderen ..• ~nig dat na v~volg: p.S

~ "

DEMJCRATI SCHE KR INGWERKI Nî,
Vorig numu,r wijdde de edito:'iaal- satie) ..Terecht werd er daarin
schrijver zijn rubriek aan het as- aandacht gevraagd voor dit 'oud
pect demo~e (vnl. met betrek- zeer'. De laatste tijd werd er im-
I king tot kringwerking en -organi- mers nogal w~?ver en weer ge-

Oe rektor is niet opgedaagd om
het startsein te geven. zoals hij
beloofd had. waarSChijnlijk afge-
schrikt door het slechte weer.
Voor VTK werd de eerste ronde ge-
lopen door de dekaan, prof. Oe
Meester. Verschillende proffen
en assistenten trotseerden het
gure weer om voor hun 'studenten
een rondje te lopen.
Zo komen de 24-uur stilaan op
gang.
N~ korte tijd viel het VRG uit.
ze hadden veel te weinig lopers.
Met een beetje meer organisatie
moeten zij dat volgend jaar wel
klaar krijgen.
Het is intussen 2 u geworden. be-
gin van de moeilijke nachtelijke
uurtjes. Weinig mensen kwamen uit
hun bed of café om in de regen
een paar rondjes te lopen. Enke-
le kringen krijgen moeilijkheden.
maar een vastberaden kern blijft
volhouden. al moeten ze soms een
uur aan één stuk lopen, zoals ge-
beurde bij Theologie. Als het
tenslotte licht wordt, zien we
nog steeds acht kringen op de
piste. Wat we niet meer terugvin-
den is één van de signalisatie-
lichten die we rond het parcours
hadden geplaatst. Eón of andere
flauwe plezante heeft gedacht een
goeie mop uit te halen door er één
mee te nemen naar zijn kot. ver-
onderstellen we. We hebben er
echt mee gelachten. maar zouden
graag dat licht terug krijgen;

h 1500 -fr t
mop van een ander.
steeds op de pis-

te. en na een moeilijke voormid-
dag - er zijn mensen die lessen
belengrijker vinden dan de 24
uur - klaart het weer op, en ver-
dwijnen alle problemen als sneeuw
voor de zon die even komt kijken.
Tot het einde toe zullen er steeds
voldoende lopers voorradig zijn.
Onze dranktent draait nu op vol-
le toeren: er wordt meer gedron-
ken dan gelopen. VTK staat dui-
delijk aan de leiding (met het
lopen!). gevolgd door Landbouw.
op een kleine veertig ronden. en
dan het peleton, mensen van klei-
nere kringen die meelopen om aan
te komen, niet om records te ha-
len. Een record zit er dit jaar
niet in, het weer is te slecht
geweest. en de organisatie liet
hier en daar wel eens een steek-
je vallen, maar we hebben het
toch maar gedaan gekregen. Het

dit jaar -
eder de 24 uur



lIes toch nog twee bD-

studentengroep waarven een meer
derheid niet akkoord is - moet
vermeden worden.
Dit mag het evenwel niet onmoge-
lijk maken dat actie-, studie- en
werkgroepen hun activiteiten kun-
nen verder zetten, hun opi.nie ken-
baar maken •.. het bovenstaande
sluit dit recht op vlLi..je. me.l1,ü19~-
uiting geenszins uit !

Het probleem is te belangrijk en
te funda~enteel om er zich met 'n
paar woorden en wat ondoordacht
voorstellen van af te maken.

t het weinig zin
uitzichtloos 0-

- Leuven

DESTALINISATIE EN CHINA
rti- 1. De S.U. was het eerste land

ter wereld dat een socialisti-
sche maatschappij opbouwde. Die
opbouw is gebeurd o.l.v. Stalin.

n maal
n aantal jaren door lew-

tuur en studie een inzicht te
rijgen in de betekenis van Sta-
lin en in de politiek van socia-
listisch China. Ik ben niet gea-
bonneerd op Pékin Information,
en het Rode Boekje niet van bui-

ten en koop mijn kerstgeschenken
niet in Het Rode Boek. Ik sta
dus buiten alle verdenki~g. Het
is mij niet toegestaan, vermoed
ik, meerdere Veto-bladzijden te
vullen met een analyse van de fi-
guur van Stalin en de reaktie
van China op de destalinisatie.
Daarom slechts enkele randbemer-
ingen:

~itz~ivering, schijnprocessen.
foltering. enz .•. Ik weet niet of
dit niet waar is. d.w.z. ik kan
het tegendeel niet bewijzen. Maar
een aa~tal vragen dringen zich
op: bestond er in Rusland je of
neen een ondergrondo net van sa-
botage (bv. van de oorlogsindus-
trie) en politieke terreur (bv.
de rr~ord op Kirow), waarin vele
hoge partijkaders zaten, dat
nauwe banden had met de Gestapo
en ée Japanse gehei~e dienst en
dat snel en efficiênt moést uit-
geschakeld worden •..? Sayers en
\ahn. 2 Amerikaanse journalisten.
hebben de geschiedenis van zo'n
net beschreven in "De Grote Sa-
menzwering": verzinsels? Mis-
schien. In dat geval is dit het
eerste werk dat zoveel akura
weergegeven feite~ateriaal. zo-

s van
nten,

gevoerd. maar heel en
heeft Stalin een gek en
ran genoemd. Vanaf Kroutchov
kiest Rusland voor vreedzame ko-
existentie met het US-inperialis-
me. voor parl~"entarisme voor de
westerse KP's. voor afschaffing
van de diktatuur van het proleta-
riaat, voor j(.apitaalexport.enz.
Met Kroutchov begint in de ge-
schiedenis van de kommunistische
beweging wat men noemt "het mo-

dit alles juis
waarheid is.

n en adres b d

_ _ over gans de wereld
in twee heeft gescheurd. Vol
de veront~ste historici is d
breuk China-R~sland een gevol
van Ruslands buitenlandse poli-
tiek in de eerste plaats. In "De
Polemiek" en in "Les Communistes
Albanais contre Ie révisionism-"
vindt nen de nodige artikelen,
brieven en toespraken van de Chi-
nese en de Albanese KP om deze
nietszeggende verklaring wandelen
te sturen.
4. De Chinezen hebben nooit be-

weert dat de destalinisatie t
"ver" gign. Zij hebben de desta-
linisatie van Kroutchov 100\ ver-
worpen als princieploos en onwe-
tenSChappelijk. In 1958 heeft Mao'
Tse-Toeng in een artikel "Over de

Deze bricf bereikt ons bij het:
tel'pe2>se gaan. De Verontl'U
Historici zijn op dit ogenbtik
niet bereikbaar, maar het i
duideZijk dat zij de kans krij-
gen hun visie op de deotaZinisa-
tic te verduideZ

AKTIVITI PS
Verschijnt niet met dit nummer.

zien het te geringe aantal ak-
tiviteiten.

TONEELGROEP LAZEROP
Enkele mensen kwamen een tijdje
eleden bij elkaar o~ te starten

met een toneelgroep "Lazerop".
hebben de bedoeling ge~nga-

eerd te spelen met mekaar.
We zoeKen nog entho9s1ast911ngsn.
Samenkonst op maandag 19 decem-
ber om 20.30 u in de Ridderstr.
29.

Lazerop

TENTOONSTELLING BIJBELSE PRENTEN
Tot 23 december gaat er in de
Hall van de Bibliotheek van de
Theologische Fakulteit (De Beriot-
straat 26 te Leuven) een tentoon-
stelling door van Bijbelse pren-
ten, op initiatief van de Vlaam-
se Bijbelstichting en georgani-
seerd door "Lika Tov".

Vlaamse Bijbelstichting

TE KOOP
Tweedehandse typtafel mot laden.
in goede staat. 2.000 fr. Te be-
zichtigen op UP. Jan Stasstr. 2.
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VETO Y •
Rond 9 januari mag je het eerst-
volgende nummer van Veto verwach-
ten. Weer met aktivitips.

LEZERSBRIEVEN
We hebben vernomen dat rr~nsen
niet altijd akkoord kunnen gaan
met artikels in Veto. Dat hoeft
ook niet. Jij kan ook gerust jouw
mening tegenover deze in een ar-
tikel stellen. Oaarvoor is er
"Het Vliegend Scheermes". Als er
wat op je lever ligt. ook al
heeft het geen betrekking op een
Veto-artikel. stuur je reaktie
dan maar in.

opij. reakties, toelichting op
aktiviteiten voor de periode van
23 januari tot 6 februari (voor
Veto 10) breng je best op ons a-
dres binnen, ten laatste tussen
10 en 13 januari e.k.
De redaktie van Veto 10 gaat door
op dinsdag 10 januari om 14u op
't Stuc (1ste verdieping).
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