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RAAD VAN BEHEER (de verkozenen zijn onder!ijnd)

Onderwijzend_f)ersonee]

Aantal opgekomen kiezers 280
Aantal geldige bulletins 267
Aantal blanco of nietige bulletins 13

Aantal behaalde stemmen :
10 st.- CLAESSENS, Hendrik 

(Faculteit van deGeneeskunde)
- COTTENIE, André : 6 st.

(Faculteit van de Landbouwwetenschappen)
- DE BLOCK, Alfred : 4 st.

(Faculteit Psychol. & Pedag. wetenschappen
" DFCHAENE, Robert : 17 st.

(Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen)
- DE GREVE, Marcel : 53 st.

(Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte)
- MERTENS, Robert : 20 st.

(Faculteit van de Wetenschappen)
- PUCK, Jacques : 7 st.

(Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen)
- SENELLE, Robert : 10 st.

(Faculteit van de Rechtsgeleerdheid)
- VAN ACKER, Joseph : 10 st.

(Faculteit van de Economische Wetenschappen)
- VANACKER.Valerius : 47 st.

(Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte)
- VANDEPLASSCHE, Marcel : 69 st.

(Faculteit van de Diergeneeskunde)
- VERCAUTEREN, Roger ; 14 st.

(Faculteit van de Diergeneeskunde)

y§t§D§c|]§PP§]lj!$_E?§r§oneel
Aantal opgekomen kiezers 1216
Aantal geldige bulletins 1145
Aantal blanco of nietige bulletins 71

Aantal behaalde stemmen :
- BRUYNOOGHE, Wal ter : 194 st.

(Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen)
- DAMBRE, Frans : 239 st.

(Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte)
- DE SCHRIJVER, Remi : 196 st.

(Faculteit van de Diergeneeskunde)
- JACOBS, Patric : 254 st.

(Faculteit van de Wetenschappen)
- VAN CAUWENBERGE, Paul : 262 st.

(Faculteit van de Geneeskunde)

^^G?2D2§^r§tiefJ_meester - , vak- en
dl§D§tgersoneel

Aantal opgekomen kiezers 4672
Aantal geldige bulletins 4389
Aantal blanco of nietige bulletins 283
Aantal behaalde stemmen :
- COUSSENS, Odette
- DE JAEGER, Brigitta (echtg.JANSSENS)
- DE VYLDER, Hu'bert
- DEWULF, Guido
- LUWAERT, Herman
- RASSCHAERT, Eugène

Studenten
Aantal opgekomen kiezers 10.532
Aantal geldige bulletins 9.068
Aantal blanco of nietige bulletins 1.446
Aantal behaalde stemmen :
- BOSTOEN, Koenraad : 1341 st.

(Faculteit van de Geneeskunde)
- DE WAELE, Jan : 7

(Faculteit van de Geneeskunde)
- GEERAERT,Paul : 11

(Faculteit van de Landbouwwetenschappen)
- HOCEPIED, Christian : 5

(Faculteit van de Rechtsgeleerdheid)
- MAES, Jozef : 12

(Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte)
- RIEDER, Hans : 7

(Faculteit van de Rechtsgeleerdheid)
- VAN DEN BERGHE, Wouter : 13

(Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen)
- VANHALST, Ignaas : 5

(Faculteit van de Diergeneeskunde)
- VERCRUYSSE, Johan : 3

(Faculteit van de Rechtsgeleerdheid)
- VEREEKEN, Dirk : 11

(Faculteit van de Rechtsgeleerdheid)

245 st. 
1593 st.
878 st. 
194 st. 
600 st.
879 st.

de prijsbeesten
UITSLAG VERKIEZINGEN AAN DE R.U.G.

Op 7 en 8 mei werden aan de R.U.G. verkiezingen gehouden om vertegen-
woordigers aan te duiden in de Raad van Beheer, in de Raden van de faculteiten, 
scholen, instituten en interfacultaire centra, in de Directieraad en de Medische 
Raad van het Academisch Ziekenhuis. De uitslag is als volgt :

FR

FAKULTEITSRADEN,

Studenten

De volgende personen worden lid van de raad waarvoor zij hun kandidatuur 
hebben gesteld :

Hoger Instituut voor Kunstgeschie- 
^§Dl§_§D_Qydheidkunde__
DE MOOR, Dirk 
DEVISSCHER, Hans 
GODFROID, Stephane 
JANSSENS, Ria 
RYCKBOSCH, Bart

Hoger Instituut voor Stedebouw, 
Ruimtelijke Ordening en Ontwikke-
ling____

Faculteit van de Letteren en Wijs- 
begeerte__
DELAUNOIS, Greta 
TAS, Johan 
VANMOERKERKE, Jan

School voor Criminologie

Centrum_voor_Biochemie EÊ£ylt§jt_van_de_Dlergeneeskunde
DE CRAENE, Frank 
RAEMDONCK, Dirk 
VANTHEMSCHE, Pi eter

Faculteit van de Farmaceutische Weten- Interfacultair Studie- en Vormings-
schappen centrum voor Ontwikkelingssamen-

werking__
LAMBRECHT, Mare 
PREMEREUR, Noël

Interfacultair Centrum voor de Studie van Interfacultair Centrum voor Infor-
Ly9!]ÏZ>_§2̂§!!lr_§!]_y§l§!rY§r2Dl!r§lDl9lD9_

ROMBAUT, Maria

Faculteit van de Wetenschappen

BERBIERS, Philippe 
BOONE, Mare 
DEGRANDE, Martine 
GOOSSENS, Rudi 
KERCKHOF, Francis

Hoger Instituut voor Lichamelijke. 
Opyoed!ng__
TROMMELMANS, Luc 
VAN GANSEN, Yves

De op 8 mei 1979 gehouden verkiezingen hebben voor de overige raden de 
volgende uitslag opgeleverd :

Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 
£_4_mandat.enji __
- opgekomen kiezers 1386
- geldige bulletins 1213
- blanco of nietige bulletins 173
- verkozenen :
WILLEMS, Patrick 241 st.
BLOCK, Hans 231 st.
HOCEPIED, Christian 187 st.
TAELMAN, Piet 180 st.

- opvolgers :
VEREEKEN, Dirk 168 st.
COPPENS, Alain 128 st.
REYNTJENS, Jozef 78 st.

Faculteit van de Toegepaste Weten-
schappen ( 6 mandaten)

Faculteit van de Economische 
Wetenschappen ( 2 mandaten]

- opgekomen kiezers 983 - opgekomen kiezers 382- geldige bulletins 902 - geldige bulletins 301- blanco of nietige bulletins 81 - blanco of nietige bulletins 81
- verkozenen : - verKozenen :
VAN WEYENBERGH, Wilfried 200 st. JAXSENS, Paul 116 st
WARMOES, Stefaan 130 st. WILLAERT, Marnik 110 st
CEUPPENS, Arthur 90 st.
DE REGGE, Robert 77 st.
AMEYE, Dirk 75 st.
VAN DEN NEUCKER, Peter 63 st.
- opvolgers : - opvolger :
VAN LANCKER, Eddy 56 st. MOEREELS, Eric 75 st
CARELS, Yves 55 st.
LOX, Egbert 49 st.
LESAGE, Piet 37 st.
VIANE, Luc 36 st.
VAN DE MAELE, Lieven 34 st.

Faculteit van de Geneeskunde

Faculteit van de Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen 
( 2 mandaten)

Faculteit van de Landbouwweten-
schappen ( 5 mandaten)

st. ( 8 mandaten ) - opgekomen kiezers 665 - opgekomen kiezers 534
- opgekomen kiezers 1995 - geldige bulletins 555 - geldige bulletins 481

st. - geldige bulletins 1842 - blanco of nietige bulletins 110 - blanco of nietige bulletins 53

st.
- blanco of nietige bulletins 153 - verkozenen : - verkozenen :
- verkozenen : VIANE, Patrick 150 st. LAMMERANT, Guido 118 st.

st. BOSMAN, Brigitte 317 st. VANDERLINDEN, Agnes 125 st. HAVERBEKE, Liliane 84 st.
VOSSAERT, Peter 229 st. VROMANT, Frank 63 st.

st. LALEMAN, Geert 225 st. COKELAERE, Mark 42 st.
JEANNIN, Mare 218 st. DE GROOTE, Hugo 38 st.

st. LEROY, Jan
DEKETELAERE, Patrick

216 st. 
200 st. - opvolgers : - opvolgers :

st. VAN DEN BERGHE, Lutgardis 165 st. BOSSUYT, Patrick 119 st. VAN BELLE, Ann 33 st.
FRANSEN, Hendrik 100 st. KEIRSSCHIETER, Bruno 83 st. CLAERBOUT, Valentin 27 st

st. - opvolgers : VANDAELE, Johan 48 st. DE JONGE, Eric 26 st
DE GROOTE, Peter 30 st. DIRICKX, Herman 22 st

st. DOCKX, Jan 98 st. THOEYE, Christian 14 st
MAGERMAN, Hans 74 st. DE BRUYNE, Filip 14 st.



.. een Rudolf Steinerschool ..

Uie zich met opvoeden van kinderen 
oezig houdt, doet dit altijd, hetzij 
bewust hetzij meer of minder onbe-
wust, vanuit een bepaald mensbeeld. 
Zekere inzichten omtrent het wezen 
van het zich ontwikkelende kind, 
richten zijn doen en laten, en be-
palen het doel dat hij met zijn pe-
dagogie wil bereiken.

Vele vragen rijzen op wanneer men 
zich over de huidige evolutie op pe-
dagogisch vlak buigt. Vervroeging 
van de leerplicht, overbelasting, 
eenzijdige nadruk op het intellec-
tuele leren: waartoe moet dit alles 
leiden? Is het kind dlechts als een 
onbeschreven blad? Kan ik het naar 
believen opvullen met grote hoeveel-
heden kennis, en het klaarstomen tot 
een funktionerend onderdeeltje van 
een maatschappij zoals ik mij die 
voorstel? Is het zo dat het resul-
taat des te beter is, naarmate de 
opvulling vroeger aanvangt? Of is 
de beste houding die waarbij men 
zo weinig mogelijk leiding geeft en 
het witte blad zichzelf naar belie-
ven laat volschrijven of wit blij-
ven?

De pedagogie van Rudolf Steiner is 
gebaseerd op het antroposofisch 
mensbeeld. Hierin wordt de mens be-
schouwd als een wezen in ontwikke-
ling, met lichamelijke en psychische 
aspekten en een geestelijke wezens—  
kern. Ieder mens bezit een unieke 
individualiteit die naar uitdrukking 
streeft. Opvoeden betekent jonge 
mensen begeleiden tot het vinden 
van zichzelf, zodat zij als vrije 
mensen bewust hun leven en hun toe-
komstige samenleving de door henzelf 
gewenste vorm kunnen geven.
Niet alleen het denken, maar ook het 
voelen en het willen, moet harmonisch 
tot ontwikkeling komen. Daarom wordt 
niet louter intellektueel geleerd, 
maar alles met lichamelijk doen en 
kunstzinnig beleven doordrongen. 
Kunstzinnige vorming voedt het ge-
voelsleven, en legt de grondslag 
voor het latere sociale gevoel.
In de verschillende leeftijdsperi-
oden komen heel bepaalde facetten 
van de opgroeinde persoonlijkheid 
tot ontwikkeling. In de Steiner- 
scholen wordt veel belang gehecht 
aan het op h t juiste ogenblik 
hieraan beantwoorden met de gepas-
te inhouden van de leerstof.

., op vrije basis .,

Opvoedkunst kan men bedrijven vanuit 
heel verschillende mensbeelden, vol-
gens heel verschillende metodes. 
Volledige vrijheid zou er moeten 
zijn, voor de opvoeders om die idee-

De laatste Schamper van dit akademiejaar.
De redaktie is er een beetje moe van ge-
worden.
Daarom examens en platte rust na.
Volgend jaar herbeginnen we en de eerste 
vergadering zal plaatshebben in de laatste 
week van augustus, de preciesedag weten we 
nog niet.
En blijft nog enkel iedereen gedag te 
zeggen en te hopen dat er volgend jaar veel 
nieuwe mensen de Schamper-redaktie zullen 
vervoegen.
De eer en het genoegen is wederzijds.

Niet te vergeten natuurlijk, een bedankje 
aan de vele S ch a n p e r-m e d e w e rke rs  ten velde: 
de fotografen, tekenaars, uitdelers, ploo-
iers, lay-outers, schrijvers, drukker, 

en onszelf natuurlijk. 
Diegenen die we ver-

SPteineM
en te realiseren die zij juist en 
goed achten, en voor de ouders om 
vrij de pedagogen te kiezen aan wie 
zij hun kinderen willen toevertrou-
wen. Haar de taah van de staat zou 
móeten beperkt blijven tot het ruim-
te scheppen voor deze vrijheid, zien 
we dat diezelfde staat zijn invloed 
uitstrekt tot in de kleinste details' 
van leerprogramma's en metodes. Er 
wordt gestreefd naar eenvormigheid 
en nivellering tot in het inhoude-
lijke toe.

Hieraan moet tegengeuieht geboden 
worden! Leerkrachten moeten kunnen 
werken volgens de door henzelf ge-
kozen pedagogie, en zelf hiervoor 
verantwoordelijk 'mogen' zijn. Ou-
ders moeten vrij een school kunnen 
kiezen voor hun kinderen.

Daar we te Gent een Rudolf Steiner- 
school willen die geheel vrij blijft 
van normen en beperkingen, door de 
staat opgelegd, zullen de ouders 
de school financieel moeten dragen. 
Zij hopen hierin gesteund te worden 
Hnnr schenkingen.

.. een eliteschooltje !? ..

Vaak krijgen we het verwijt te ho-
ren dat ce vrije Steinerscholen eli-
tair zouden zijn. Vanuit de p k d a - 
gogie zelf zien we in het geheel 
geen elite-vormende tendenzen, omdat 
de Steinerpedagogie vertrekt vanuit 
een veelomvattend algemeen mensbeeld 
en niet vanuit het meerwaarderen 
van één bepaalde vaardigheid. In 
deze zin is het "klassieke onder-
wijs" meer elite—vormend door het 
overwaarderen van de intellektuele 
vermoqens. Zo vinden c'e intellektu-
eel min er begaafden die elders "niet 
mee kunnen" op de Steine school vaak 
"°n qeschikt leermilieu, terwijl de 
znteilektueel sterkeren toch niets 
van hun intellektue]e vermogens hoe-
ven in te boeten.

Uit de praktijk blijkt dat üe meesre 
Vrije-schooi leraren zeker omkunnen _  
met kinderen uit andere sociale klas-
sen (Hr "laaerp" milieus uit ons 
nuiciig sociaal systeem). Duist om-
dat de leraar aan eon Steinerschool

het diep-menselijke in elk kind ver-
moedt en de pedagogische middalen 
ter beschikking heeft om deze mensen-
wezenskern wakker te maken, staat 
hij open voer om het even wie.

Vormen dan de ouders die hun kinoeren 
naar de Steinerschool sturen eén 
elite? Aangezien üe scnool financi- 
esl gedragen wordt door de ouders, 
vraagt het van de ouders alleszins 
een zware inspanning om hun kinde-
ren naar deze school te sturen. Het 
geldt hier dan ook een srerk gemoti-
veerde minderheid (dit woord klinkt 
minder pejoratief dan elite), die 
zich ervan bewust is dat hun kind 
nood heeft aan een zeer bepaalde in-
nerlijke ontwikkeling, dit tegenover^ 
de huidige algan ene ongeïnteresseerd-
heid op dit punt. Meestal wil men het 
kind zo goed rnogelijk aanpassen aan 
de huidige maatschappij en zijn toe-
komst materieel veilig stellen door 
het ontwikkelen van zijn verstande-
lijke vermogens of van een _,oed be-
talende praktische vaardigheid zonder 
oog te hebben voor wat het kind in-
nerlijk daarbij doodmaakt.
Dat het financiële aspekt betreft 
nog dit: zoals hiervoor vermeld is 
het subsidieringssysteem van de staat 
ervoor verantwoordelijk dat de ouders 
van de Steinerschool eigenlijk dub-
bel betalen voor het onderwijs van 
hun kinderen (buiten het schoolgeld 
net deel van hun belastingen dat naar 
onderwijs gaat). In het Gentse Stei-
ne rschooltje werd van in het begin 
principieel gesteld dat het financi-
eel aspekt nooit mag bepalen of een 
kind al dan niet opgenomen wordt in 
het schooltje. De bijdragen van de 
ouders worden in overleo met de pen-

ningmeester bepaald in funktie van 
de mogelijkheden van de ouders.

Het Gentse Vrije Steinerschooltje.

is half oktober 
een kleuterklasj 
Grietje Van Den 
telt dit klasje 
4 en 7 jaar. In 
gestart met een 
mogelijk ook met 
terklasje.

1973 gestart met 
e onder leiding van 
Beryhe. Momenteel 
19 kleuters tussen 
september 79 wordt 
eerste leerjaar en 
een tweede kleu-

Steunen kunt u door een bijdrage ze  
storten op P.R. 0D1-ÜÖ99254-57.
Er verschijnt ook regelmatig een 
•blaadje met berichten en achtergrond 
artikels over ons schooltje, dat 
kan bekomen woroen door jaarlijks 
100 fr te storten op hetzelfde post-
nummer met vermelöing "tijdschrift".

Kontaktadressen:
- Vrije Rudolf Steinerschool-Speel-

schooltje
Kortijkse Steenweg 312,9000^GENT

- An Zwaenepoel, vo rzitter 
Uilgenhoek 4, 9258 Bachte-Maria-

Leerne

° DOELBEWUST STOPPEN: een nationale aktie- 
dag tegen de kernenergie met een grote 
manifestatie in Doel.
Op zaterdag 2 JUNI.

0 EUROPESE VERKIEZINGEN: voor een groener, r 
blauwer, roder, geler, zwarter Europa: 
voor ieders smaak is het raak. 0p 10 JUNI 
kiezen we.

Psychologisch Advies aan Studenten.

Het PAS heeft voor de komende examen-
periodes weer een speciale examenregelin 
ling getroffen waardoor studenten met 
alle mogelijke problemen die voortkomen 
uit examentoestanden kunnen geholpen 
worden.

Qeze speciale examenregeling geldt van

4 JUNI tot 6 JULI 

en 3 tot 26 SEPTEMBER:

En wij maar zoeken wat er voor de verstan-
dige lezer van Schamper nog zo belangrijk 
kan zijn om er zijn studeerhokje voor te 
verlaten, an ja we vonden het volgende:

0 De varende tentoonstelling 
’’ENERGIE ANDERS”:

in Gent: 17-22 mei aan de Dampoort: 
in Brugge: 24-29 meij 
in Oostende: 31 mei tot 5 juni.

° 21 JUNI: ZOMER.
De langste dag van het jaar, of met andere 
woorden de kortste nacht. Kiezen staat 
vrij.

* 5 JULI : BETOGING tegen de 10.000.

° 11 JULI : VLAAMSE FEESTDAG. Vlag niet 
vergeten buitenhangen.

iedere weekdag open van 8u30-12u30 
en 13u30-17u30 

en een specialewachtdienst tot 22u.

Bovendien is er een vragenlijst in te 
zien waarop 150 proffen hebben geant-
woord over wat ze verwachten van de stu-
denten op het exament hun kledij, hun 
houding, hun kennis, ...)

srder is er ook nog tot in juli de 
rUDENTENARTS die konsultaties houdt op 
woensdagnamiddag 
vrijdagnamiddag.

3t adres is

tel. 21.29.61 

KANTIENBERG 38 GENT.


