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Proefschriften

Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte

DOCTORATEN

Geschiedenis
DE BELOER Jozef (Ekeren) :

« Elementen van sociale identificatie van de Antwerpse bevolking op het
einde van de XVlllde eeuw. Een kwantitatieve studie.»

GAUS Helmut (Heideck, Duitsland) :
« De funktie van de geschreven fiktie in het maatschappelijk proces.
Onderzoek naar de relatie tussen de reële wereld van de lezer en de
fiktionele wereld van zijn lektuur. Casus: de lektuur van de geschreven
fiktie te Gent in de periode 1836-1860.»

VAN MELKEBEEK Monique (echtg. VLEESCHOUWERS) (Gent) :
« De officialiteit in het bisdom Doornik tijdens de Xllie eeuw.»

VERMAUT Joseph (Roeselare) :
« De textielnijverheid in Brugge en op het platteland in westelijk
Vlaanderen vóór 1800. Konjunktuurverloop. organisatie en sociale ver
houdingen.»

Klassieke filologie
DEVREKER Johnny (Ieper) :

« De samenstelling van de Romeinse senaat onder de Flaviërs (69-96).»

Romaanse filologie

HALLYN Fernand (Brugge) :
«Formes métaphoriques dans la poésie Iyrique de I'äge baroque en
France.»

Germaanse filologie

SCHELSTRAETE Gilbert (Brugge) :
« An Examination of Four Types of Sentential Adverbs in English with a
Proposal for Their Deep Structure Analysis.»

SOMMER Bodil (echtg. VERHAEGEN) (Malmö, Zweden) :
« Ou « Viking» à Strimberg. La Iittérature suédoise en France entre 1827
et 1876.»

VERDONCK Jan (Brugge) :
« The Old -English Glosses of M.S. London, B.M. Royal 7 C.iv (Defensor's
« Liber Scintillarm» with an Appendix « De Vitiis et Peccatis »). Edited
with an Introduction, Notes and Indexes.»

Afrikaanse taalkunde en geschiedenis
ROSSIE Jean-Pierr'e (Gent) :

« Kind en gemeenschap. Een studie van het socialisatieproces in patrili
neair Midden-Afrika.»

J
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LICENTIES

Wijsbegeerte

DE TOLLENAERE Godelieve (Zottegem) :
« Mathematische esthetika. De theorie van G.D. Birkhoff en het toepassen
van wiskundige informatietheorieën op esthetische processen.»

LANCLUS Annie (Gent) :
«Definities van psychische gezondheid (mental health). Inhoud en rele
vantie.»

PAUWELS Jan (Mortsel) :
.. Bespreking en verdediging van: Konventionalisme in de wetenschaps
filosofie.»

VERBEKE Johan (Gent) :
«Benadering van kennistheoretische problemen aan de hand van een
cybernetisch model - Een poging -.»

VONCK Marc (Ninove) :
« Meer-waardige logika's. Interpretatie- en toepassingsmogelijkheden.»

WOUTERS Paul (Lier) :
« Epistemische logica. Een overzicht en een poging tot kleine bijdrage.»

Geschiedenis

BAETENS Jacqueline (Lokeren) :
« De socialistische arbeidersbeweging te Lokeren (1886-1929).»

BRADT Rudy (Gent) :
«De Zweep» van Vlaams strijdblad tot geïllustreerd ontspanningsblad
(1869-1900).»

BUYS Rita (Wilrijk) :
«. De politiek der aartshertogen inzake benoemingen van abdijoversten in
Brabant.»

DE GROOF Eveline (Antwerpen) :
« Een historisch demografische studie van Astene (1670-1829).»

DE GROOTE Albert (Aalst) :
« De Vlaamse Konvooivaart in de tweede helft der XVlle eeuw.»

DE ROECK Christiane (Wilrijk) :
«De gezagsstrukturen en hun landschappelijke verschijningsvormen in
de kassei rij van de Oudburg tijdens de late Middeleeuwen.»

DEVREKER Winifred (Gent) :
« Isabella van Portugal (1397-1471).»

DE WAELE Maria (Gent) :
«Bijdrage tot de studie van de Belgische buitenlandse politiek tijdens
de eerste wereldoorlog: de annexionistische politiek (1914-1918).»

DOOREMONT Francina (Haaltert) :
<, De houding van de politieke partijen te Gent tegenover de Vlaamse
Beweging 1919-'25.»

DURNEZ Elisabeth (Borgerhout) :
«L'Association Flamande pour la Vulgarisation de la Langue Française.
Een verzetsbeweging tegen de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit
te Gent (1898-1914).»



-470 -

GEENTJENS Lydia (Herentals) :
cc De tijdgenoot en zijn informatie. Casus: gebeurtenissen in China tussen
1925-1930 in vier Belgische dagbladen.»

HECTORS Guido (Kalmthout) :
cc Een historisch-demografische studie van een Kempische plattelands
gemeenschap : Kalmthout in de 17e-1ge eeuw (1678-1828).»

HELLEMANS Annie (Gent) :
cc Het image van Koning Leopold 111 in geïllustreerde pers 1936-1939.
Methodologisch ontwerp voor kritisch-statistische beschrijving van foto
grafisch materiaal.»

HEYSE Marleen (Gent) :
cc Kulturele uitingen van socialisten te Gent: 1885-1905.»

HOFKENS Christiaan (Turnhout) :
cc De Raad van Financiën in de Oostenrijkse Nederlanden onder Keizerin
Maria-Theresia (1740-1765).»

JANSSENS Luc (Leuven) :
cc Vrouwen- en kinderarbeid en sociale wetgeving 1890-19'14.»

JORDI Carla (Oostende) :
cc De scheepsbemanningen der Vlaamse Oost-Indië-vaarders (1718-33}.»

LECOMTE André (Mechelen) :
cc Gepolijst prehistorisch Iithisch materiaal gevonden ten westen van de
Schelde.»

LINTERMANS Christina (Antwerpen) :
cc Patrice-François De Neny (1716-1784). Zijn politieke betekenis en zijn
visie over kerk en godsdienst.»

MINNAERT Stefaan (Oudenaarde) :
<, De politieke dynastieën te Oudenaarde van 1815 tot 1914.»

PASSEMIERS Rita (St.-Niklaas) :
« Charles Victor De Bavay (1801-1875): « L'homme de tous les pouvoirs
et de tous les ministères ». Proeve tot biografie van een parketmagistraat
uit de 19de eeuw.»

PERNEEL Philip (Roeselare) :
« Een Gents formulierboek als spiegel van de XIII' eeuw.»

SCHACHT Godelieve (Diksmuide) :
cc Sociaal-ekonomische strukturen te Diksmuide in de 15e eeuw.»

STEYAERT Rita (Wilrijk) :
« De Antwerpse stadsmagistraat (1780-1794). Een onderzoek naar de wets
veranderingen en de politieke houding van de magistraat.»

STRYCKERS Ingrid (Gent) :
.. Sociologische studie van het Belgisch Episcopaat, 1815-1918.»

THOMAES Marijke (Brugge) :
« De Raad van Vlaanderen (1585-1621). Bijdrage tot de studie van enkele
aspècten van de instelling.»

VANDENABEELE Maria (Oudenaarde) :
« Poorterij en ambachten te Oudenaarde in de XIVe en XVe eeuw."

VANDEWEERD Maria (Gent) :
cc Grammens en de kommissie voor taaltoezicht 1940-1944. Haar ontstaan
en werking op het onderwijsvlak.»

.'
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VAN DOORSLAER Rudi (Lokeren) :
« De Belgische Kommunistische partij en het Sovjet-Duits niet-aanvals
pakt. Periode: augustus 1939-juli 1941.»

VAN EECKHOVEN Hendrik (Lier) :
« De huwelijken te Antwerpen in 1827, gevolgd tot 1846 aan de hand van
officiële dokumenten.»

VAN NIEUWENHUYSE Johan (Kortrijk) :
"Visies over drie Kerk-Staat conflicten in de middeleeuwen in encyclope
dieën en schoolboeken van de 18e, 1ge en 20e eeuw. Hendrik IV tegenover
Gregorius VII, Hendrik 11 Plantagenet tegenover Thomas Becket, Filips
IV de Schone tegenover Bonifatius VIII."

VAN POTTELBERGHE Mark (Antwerpen) :
« De Vlaamsgezindheid van de Vlaamse parlementariërs aan de hand
van hun tussenkomsten in het Parlement. (1857-1867)."

VAN SWALM Ingrid (Dendermonde) :
« Het La Tene vaatwerk rond Gent.»

VERMAERE Jozef (St.-Niklaas) :
« Abdijorganisatie en Domeinexploitatie van de Gentse Sint-Pietersabdij
gedurende de dertiende eeuw. Een status quaestionis.»

WEINBERGER Yves (Gent) :
« Sociaal-ekonomische strukturen te Aalst in de XVe eeuw.»

Klassieke filologie

BERVOETS Elza (Antwerpen) :
« Economische gegevens in de Midden Comedie en bij Menander.»

DE BRUYNE Maria (Berchem) :
« Studie van Griekse grafepigrammen van schipbreukelingen.»

DE COSTER Geertrui (Brugge) :
« Enkele aspecten van Cicero's affectief leven in de Epistulae ad Fami
liares.»

MATTHYSEN Paul (Ekeren) :
« Het dialekt van Creta: Een onderzoek van de Griekse taal gebruikt
door de bewoners van het eiland Creta van ca. 650 tot ca. 200 v.
Christus.»

MONPROFIT Jean (Gent) :
« De militaire terminologie van Procopius en de tactici van zijn tijd.»

VETS Jean-Pierre (Antwerpen) :
« De aanspreekvormen in de vroege werken van Plato.»

Romaanse filologie

COENS Gilbert (Oostende) :
« Les .XV. joies de mariage. Essai d'analyse."

DELARUELLE Eliane (Aalst) :
« Variations de hauteur musicale et variations de fréquence : une approche
du groupe nominal. Exposé théorique.»

DE MULDER Daniel (Gen~) :
« Auger Gaillard. Caractérisation et situation dans son temps.»

DE VOS Dominique (Gent) :
« L'aventure dans La Queste del Saint Graal. Essai de typologie.»



472 -

D'HOLLANDER Cécile (Baasrode) :
« L'univers spirituel du personnage de Laurent dans la Chronique des
Pasquier de Georges Duhamel.»

HOOGMARTENS Arlette (Genk) :
« Georges Virres. Un Romancier de la Campine.»

LAUREYS Christiane (Dendermonde) :
«La signification des zones Amorphes dans Ie discours de Marguerite
Duras.»

MAZEURE Paul (Oostduinkerke) :
« La Canne De Jaspe de Henri De Regnier.»

MAZEURE Pierre (Oostduinkerke) :
« La science-fiction chez J.H. Rosny Aîné.»

MOENENS Maryse (Kortrijk) :
« Les deux auteurs de la Chanson de la Croisade Albigeoise.»

VANDERBORGHT Kristin (Wilrijk) :
«Le thème de I'errance dans «L'CEuvre au Noir» de Marguerite Your
cenar.»

VAN DEUN André (Oud-Turnhout) :
« Représentation des personnages au niveau du récit et du discours dans
« La fin des Hommes » de Maurice Druon.»

VAN HAMME Francine (Zelzate) :
« L'intrigue dans « L'invitée » de S. De Beauvoir : nature et fonction.»

VAN STICHEL Anne-Marie (Aalst) :
« L'image dans I'oouvre poétique de François Mauriac.»

YENS Marc (Deinze) :
« La fonction attribut. Essai de description formelle apartir d'un corpus.»

VERAMME Katrien (Roeselare) :
«Le thème de I'homme simple dans Que ma joie demeure de Jean
Giono.»

VERBURGH Catherine (Brugge) :
«Les caves du Vatican d'André Gide. Analyse comparative de la sotie
et des deux adaptations theätrales.»

VERHUYCK Ingeborg (Kalemie, Zaïre) :
« La terre dans les premiers drames de Paul Claudel.»

VERJANS Alain (Hasselt) :
« La Fonction Objet Direct.»

VERMEERSCH Frieda (Deinze) :
«Variations de hauteur musicale et var/ations de fréquence: une ap
proche du groupe verbaI.»

YSEBAERT Beatrijs (Sleidinge) :
«Le théätre de Jean Cocteau dont les sujets sont empruntés à la
mythologie Grèque.»

Germaanse filologie

ADAMS Godelieve (Deinze) :
« Theme and character in the collected plays of Sean O'Casey.»

BAEYENS Dirk (Gent) :
«An analysis of the distribution and frequency of Shall, Will, '11, Should,
Would and 'd in present-day English.» •
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BEELAERT Guido (Eeklo) :
.. The theme of morbidity in some of Poe's gothic tales.»

BLOMMAERT Cornelis (Oudenaarde) :
« Uit de taal van het landbouwbedrijf in zeventien Zuidoostvlaamse ge
meenten.»

BOELENS Willy (Aalst) :
'~Refreinenbundel van Jan De Bruyne. Tekstuitgave met inleiding en
aantekeningen van 17 refreinen int vroede, int amoureuze en int zotte.»

BOERJAN Sonia (Knokke) :
« Problems of English Pronunciation. A Comparison of the English and
Dutch Sound System, Including the Results of an English Pronunciation
Test.»

BOLLE Jean (Reet) :
" Maatschappijkritiek en erotiek in de romans van Hugo Raes.»

BRAET Jan (Brugge) :
« Kitsch & Expressionisme. Een onderzoek naar aspekten van werkelijk
heidsvervalsing in literatuur & maatschappij, praktisch toegepast op het
literair expressionisme in Duitsland en enkele van haar dokumenten en
getuigenissen.»

BRUYNOOGHE Fernand (Oudenaarde) :
"The arc where beauty shines. A study of the concept of beauty and of
the value of that concept in the English Poetry (1876-1889) of Gerard
Manley Hopkins.»

BUYS Anne-Marie (Aalst) :
" Syntactische kenmerken van het Aalsters dialect.»

CLAEYS Christiane (Gent) :
« Enkele aspekten van de fonologie van het Nevels.»

CLAUS Jeannine (Lendelede) :
"The Meaning and Implications of the Jump in Joseph Conrad's LORD
JIM.»

CNUDDE Linda (Wetteren) :
"Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen van 25 gedichten uit het
HS. Sloane nr. 1174 (fol. 76-126 en fol. 144-145).»

COLLE Els (Gent) :
" A study of irony in Jane Austen's " Pride and Prejudice » and " Emma »."

DEBAVEYE Martine (Avelgem) :
'1 Franse leenwoorden in het Avelgemse dialect ».

DECLOEDT Micheline (Brugge) :
" Het kritisch werk van Jan Schepens, periode 1926-1943.»

DECOSTER Francis (Brugge) :
"Gustaaf Vermeersch. Een onderzoek naar naturalistische elememen in
zijn romans."

DE GELAEN Monique (Ukkel) :
« Jacob van Maerlant. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen van
en fragment van - Alexanders Geesten -.»

DE GENDT Herlinde (St.-Niklaas) :
« Refreinenbundel van Jan De Bruyne. Tekstuitgave met inleiding en aan
tekeningen van 15 gedichten.»



474 -

DE HERCKENRODE Hilda (Gent) :
«Heinrich Niclaes. Lieder edder gesangen. Textausgabe, Einführung und
Erläuterungen.»

DEKENS Ginette (Deinze) :
« A comparative study of prestige advertising and consumer advertising.»

DE KEYSER Rudy (Gent) :
« Meerzinnig taalgebruik in het Nederlands. Een Iinguistische analyse.»

DE LAAT Bruno (Gent) :
« Gallicismen in de Gentse dagbladpers in de tweede helft van de negen
tiende eeuw.»

DE LENTDECKER Godelieve (Gent) :
« Toponymie van Sint-Martens-Latem tot 1650.»

DE MAESSCHALCK Rita (Gent) :
« De dubbele werkwoordgroep bij C. Buysse.»

DE MUYNCK Lutgarde (Waarschoot) :
« Enkele syntaktische kenmerken van het Waarschoots dialekt.»

DEPREZ Eric (Zande) :
« De Marat-Sade - Schijntegenstelling bij Peter Weiss.»

DE PUYDT Marc (Gent) :
« De broederfiguur in de werken van Jan Wolkers.»

DE ROECK Greta (Aalst) :
« The Old English Glosses of BM MS Cotton Tiberius A iii cc The Regulari
Concordia» (fols 3r - 14v). Edited with an introduction and notes.»

DESCAMPS Herman (Brugge) :
" Norman Mailer's fictional writings : 1948-1967.»

DE SCHEPPER Ria (Zeie) :
.. The battle-words and their compounds in old English poetry.»

DE TEMMERMAN Ignace (Zottegem) :
.. Het lezerspubliek van Zottegem.»

DE VOS Godelieve (Gent) :
« Toponymie van Sleidinge tot -+ 1600.»

DE VREESE Didier (Gent) :
c' Het toneel van Piet Sterckx."

I:

DEVRIENDT Ingrid (Oostende) :
.. Jacob Van Maerlant Alexanders Geesten.»

DE WINTER Marina (Zottegem) :
.. Coroelis Cru!. Religieuze refreinen. Tekstuitgave met inleiding en aan
tekeningen van achttien religieuze refreinen.»

DE ZUTTER Dirk (Nieuwpoort) :
« Gerard Kornelis van het Reve, profiel van een auteur.»

D'HAVELOOSE Johan (Eeklo) :
« Ford Madox Ford. As editor of the English review and of the transat
lantic review.»

D'HONDT Jeannine (Sleidinge) :
« The evaluative nominal group. A syntactic-semantic study of literary
criticism in .. The Times Iiterary supplement ».»



- 475-

D'HONT Leo (Gent) :
'" Rene Gysen. Thematische en formele aspecten van zijn creatief proza
werk ».

FLEURMAN Anne (Oostende) :
« Dirc Potter. Der Minnen Loep.»

FORTUIN Antonia (Merksem) :
« Het ABN van Aalsterse dialectsprekers.»

GALLE Christine (Wetteren) :
« Doris Lessing. A Study of Commitment in Some of Her Navels."

HAGHEBAERT Christiaan (Oostende) :
« Dirk De Witte. Literatuur als ultieme poging tot overleving.»

HANNES Hugo (Brecht) :
«The history, the culture and the Iiterary achievements of the Pennsyl
vania Germans.»

HENDRICKX Donaid (St.-Amandsberg) :
« Tone Brulin. Een structurele analyse van zijn toneelwerken 1948-1965.»

HENRY Christiane (Gent) :
« Contemporary society in some major novels of D.H. Lawrence.»

HERTMANS Stefaan (Gent) :
« Paul de Wispelaere. Een onderzoek naar een aantal aspekten van de
therapeutische Nouveau Roman.»

HORTON Patricia (Gent) :
.. The search for identity in Ralph Ellison's invisible man."

KEN IS Magda (Gent) :
« Daniel Bellemans Den Lieffelycken Paradys-Voghel.»

LAGAET Martine (Gent) :
« David Storey. The theatre of Iife.»

LEFEVRE Christian (Kortrijk) :
« Einige Hilfsverben des Aspektes im Deutschen und im Niederlandischen.»

LENJOU Alex (Beveren-Waas) :
« Hugo Claus' toneelwerk en het absurde theater.»

LYBAERT Lutgarde (Sleidinge) :
« Some aspects of the socio-economie background in John Steinbeck's
The Grapes of Wrath.»

MAHIEU Cathérine (Tienen) :
« Hans Lodeizen. Zijn plaats en betekenis in de Nederlandse letterkunde.»

MANGELSCHOTS Guy (Hasselt) :
« De lokale betekenislaag van de voorzetsels in het Duits en in het
Nederlands.»

MARMENOUT Christiane (Blankenberge) :
« Analyse van de Epische tijd in enkele romans van Hubert Lampo.»

MASSCHAELE Rene (Oostende) :
« Het inwijdingsproces in het proza van Jef Geeraerts.»

MEEKERS Jozef (Jesseren) :
« Willa Cather. Aspects of her world.»

MERLIER Jose (Ooigem) :
.. Het leven van Maria Petyt (1623-1677).»
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MEUS Valère (Hasselt) :
" The English adjectives in " (a)-ble ».»

MORET Rudy (Gent) :
" Wealth and its connotations in F. Scott Fitzgerald.»

MOUTON Dirk (Brugge) :
" Boek 11 van Dirc Potters Minnen Loep.»

MUllER Bruno (Tielt) :
" Jan Walravens : scheppend proza.»

NELEN Maria (Antwerpen) :
" Iris Murdoch : the latest novels.»

OEYEN Walter (Mortsel) :
"De vertaling van de Engelse modale hulpwerkwoorden in het Neder
lands.»

OTTE Christiane (Ninove) :
«Syntactische kenmerken van de bijzin in Paul De Monts roman «De
Bloeiende Gaarde... ».»

POPELIER Johanna (Blankenberge) :
" Structure in Anthony Powell's «A dance to the music of time ».»

RAES Lisette (Aalst) :
" Ondergang, dood en leven in het werk van Hans Erich Nossack.»

ROBBERECHT Paul (Temse), :
« The Syntactic Structure of Headlines in Three English Newspapers.»

ROELANDT Dirk (Oostende) :
«Een onderzoek naar het taalvermogen van kinderen uit het zesde
leerjaar.»

ROOSE Yves (Blankenberge) :
" Harold Pinter « the weasel under the coktail cabinet ».»

ROSIERS Jozef (Willebroek) :
" Refreinenbundel van Jan De Bruyne. Tekstuitgave met inleiding en aan
tekeningen van 18 refreinen int vroede en int zotte.»

ROWAERT Huguette (Gent) :
« George Gissing: his social novels.»

SABLON Jan (Merchtem) :
(~The Native Soil. A Study of the Historical Background to William
Faulkner's Yoknapatawpha Saga and His Treatment of the Social Classes
in His Mythical Kingdom.»

SAMYN Daniel (Oostende) :
" De bijzin in enkele werken van G. Duribreux.»

SCHRAEPEN Rosette (Hasselt) :
« De dubbele werkwoordgroep bij vier Limburgse schrijvers: A. Jeurissen,
E. Leen, M. De Muynck, J. Ghysen.»

SOENS Monica (Roeselare) :
« De vrouw in het kreatief proza van Stefan Zweig.»

SOETAERT Ronaid (Gent) :
« Godfried Bomans en Charles Dickens. Een vergelijkende studie.»

SPEllER Jacques (Eeklo) :
" Good and evil in Graham Greene.»
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THIERENS Christiaan (St.-Niklaas) :
« P.G. Wodehouse's attitude towards society.»

THOOFT François (Ninove) :
« François Haverschmidt - Figuur - Werk.»

TORFS Marcel (Tongerlo) :
«Untersuchungen zum gebrauch der Nebensätze in Modernen Litera
rischen Prosatexten.»

VAN CAEKENBERGHE Mireille (Aalst) :
« Cornelis Van Ghistele (ca. 1510 - ca. 1572).»

VAN DEN HOF Cecile (Zeie) :
«Zou-vormen en concurrerende vormen in direct-objectzin en bijvoeglijke
bijzin in hedendaags Nederlands betogend proza.»

VAN DER AUWERA Yolanda (Lier) :
«Ein Niederdeutscher Druck voo' Sebaldus Heydens. Formulae Puerilium
Colloquiorum (um 1580) Ausgabe mit Einfuehrung und Sprachlicher Unter
suchung.»

VAN DER ELST Jean-Paul (Merchtem) :
« Pierre Kemp: Beeld en spiegelbeeld van een dichter. .. »

VAN DER PAELT Beatrijs (Aalst) :
«Van den somer ende van den winter. Universiteitsbibliotheek Gent,
handschrift 29'.»

VANDEVIJVER Oscar (Oostende) :
« Uit de taal van het landbouwbedrijf in zestien Westvlaamse gemeenten.»

VANHALEWYN Rudy (Blankenberge) :
« Enkel,e aspekten van de fonologie van het Heists.»

VAN HOEY Guido (Mechelen) :
« De refreinenbundel van Jan De Bruyne.»

VAN HOUCKE Marleen (Velzeke-Ruddershove) :
« George Meredith : structural analysis of the Egoïst.»

VANLEKE Diane (Antwerpen) :
« Tweemaal Heila S. Haasse. Analyse van twee romans en aspecten uit
de hierin voorkomende thematiek.»

VAN LONDERSELE Raoul (Ninove) :
<. Studie over de romans van Marcel Van Maele.»

VANRXCKEGHEM Marleen (Gent) :
« A Search for Truth : Lawrence Durrell's Alexandria Quartet.»

VAN SLYCKEN Christine (Lokeren) :
« Uit de taal van en om het landbouwbedrijf in 18 gemeenten ten zuiden
van Gent.»

VAN URSEL Nicole (Zelzate) :
« Thomas Middleton's The Family of Love.»

VERMANDER Anne (Oostende) :
« Refreinenbundel van Jan De Bruyne.»

VERMEERSCH Jan (Blankenberge) :
<0 Aspects of Aldous Huxley's psychedelic experiences.»

VERSCHUREN Nora (Antwerpen) :
« The use of English modal verbs by Dutch-speaking pupiis.»
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VERSPEETEN Herman (Gent) :
" Malcolm Lowry, " under the volcano .....

VERWEEN Mireitle (Gent) :
" Twee traktaten van Jan van Leeuwen
dboec vanden bedinghen
en
dboec vanden inval."

VINCK Pierre (Herdersem) :
" Die historie van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone van
Napels...

Moraalwetenschap

BOERJAN Robert (Gent) :
" Morele aspecten en toepassingen van de « Game and decision theory .....

DETIEGE Madeleine (Antwerpen) :
« Bijdrage tot de studie van de werking van Angelsaksische en Nederlands
talige alternatieve hulpverleningsorganisaties...

DIERICKX Theo (Berlaar) :
« Amnestie W.O. 11...

POPO Francine (Gent) :
«Strategieën van feministische groepen in de huidige emancipatie
beweging...

ROYAARDS Willem (Wilrijk) :
« De kommunistische internationale en de eenheidsfront-taktiek."

ROYMANS Josée (Turnhout) :
« Databanken versus individuele privacy...

SCHREVENS Walter (Leuven) :
" Socialistische concepties, strategieën en perspektieven in Frankrijk. Een
analyse van de opvattingen terzake van enkele hedendaagse auteurs."

THYS Gilbert (Zelzate) :
" Kritisch overzicht van de enquetes naar de abortus-attitude...

Oosterse filologie

LOMBAERTS Godelieve (Schoten) :
«De houding van de Algerijnse regering tegenover het Palestijns pro
bleem 1962-1967...

MUYLAERT Margaretha (Aalst) :
«De Bappabhattiprabandha van Rajasekhara Suri. Inleiding, vertaling en
kommentaar...

TANRET Michel (Berchem-Antwerpen) :
" Sargonische economische teksten van het British Museum...

VAN DER HERTEN Dirk (Dendermonde) :
« De fatwa's van Muhammad Rasid Rida (1865-1935) in verband met pro
blemen ontstaan door het kontakt van het Westen met de Islam."

Slavische filologie

COURTOlS Christiaan (Wilrijk) :
«Twee hoofdstukken uit de memoires van Ivan Mestrovic."
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MENNENS Claudine (Blankenberge) :
" Het Sovjetstandpunt in het Sino-Sovjetkonflikt.»

PEETERS Hilde (Diest) :
" " Nov .. van Turgenev : een studie...

STANGE Patrick (Oostende) :
" Het Igorlied. Het probleem van de authenticiteit vanaf 1940.»

Afrikaanse geschiedenis en filologie

RAEMDONCK Peter (Lokeren) :
" De reflexen van de oerbantoe-konsonantfonemen in enkele talen van de
zones D en E.»

Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde

LICENTIES

Grieks-Romeinse en nationale archeologie

JANSSENS Dirk (Antwerpen) :
" Het vroeg-neolithisch vaatwerk van de Staberg te Rosmeer (B.U.}.»

VALCKE Johan (Brugge) :
«De late steentijd van de Munyamagrot op het eiland Buvuma in het
Victoria-Nyanza meer (Uganda).»

VEREECKEN Frieda (Gent) :
co Het kalenderberg versierde aardewerk in de Lage Landen en het Duitse
Nederrijn Gebied met beschouwing van de technisch en morfologisch
aanverwante versieringen ...

Archeologie van het Nabije Oosten

BRAL Jan (Antwerpen) :
«Ikonografisch onderzoek van de religieuze diervoorstellingen in de
kunst van Oud-Anatolië.»

DARGE Monique (Brugge) :
" De Etanamythe en haar ikonografie...

GENTILS Anna (Turnhout) :
«Bijdrage tot de archeologie van Bahrain. Het vaatwerk tijdens het
derde millenium.»

Plastische kunsten

BALDEWIJNS Jeannine (Hendrieken) :
" Portiekaltaren in het Gentse.»

BAUS Arnout (Schaarbeek) :
«De jachten van Maximiliaan. Een tapijtenreeks naar ontwerpen van
Bernard van Orly. Historisch, ikonologisch, stilistisch onderzoek.»

BARION Raymond (Valkenburg, Nederland) :
« Assemblage in Cire-Perdue.»

BEERNAERT Brigitte (Brugge) :
" Enkele merkwaardige verdwenen gebouwen te Brugge. De Waterhalle 
Het Steen - De Florentijnse Loge. Een gevel van een burgerhuis op een
binnen koer in de Nieuwstraat.»
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BOUCKAERT Marianne (Anderlecht) :
« De erotisch-sexuele implicaties van vier illusionistisch-surrealistische
schilders Dali, Delvaux, Ernst, Magritte."

CALUWE Hilde (Brugge) :
« De 18de-eeuwse St.-Salvatorkerk te Harelbeke. Een werk van L.B.
Dewez (1731-1812)."

COENEN Jean (St.-Truiden) :
« Beeldende kunstenaars als avant-garde filmers. 1910-1930."

DE BISSCHOP Nicole (Gent) :
« Invloed van de Chinese kunst in het Gentse interieur van de XVllle
eeuw."

DEca Martine (Brugge) :
« De stadspoorten van Brugge. Een voorbeeld van de Middeleeuwse
militaire architectuur."

DE GROEVE Dirk (Geraardsbergen) :
« Geschiedenis van de Akademie voor Schone Kunsten 1800-1935 te
Dendermonde."

DETREMMERIE Marijke (Gent) :
"Het burgerlijk kostuum te Antwerpen en meer in het bijzonder van
1600 tot 1660."

DE VINCK Christina (Ukkel) :
« De oude Gentse binnenhaven aan de Gras- en de Koornlei. Wisselende
aspecten van de architectuur doorheen de eeuwen."

D'HUYVETTER Claudine (Roeselare) :
« De eenhoorn. Een iconografische studie en een behandeling van zijn
voorkomen in de prentkunst van de Nederlanden van de 15e tot de
18e eeuw."

DOBBELAERE Leo (St.-Niklaas) :
« Navorsingen b.etreffende enkele reducerend gebakken ceramiekgroepen,
opgraven te Antwerpen, Loco « St.-Walburgis "."

DUYM Anne-Marie (Antwerpen) :
« Af-beeldinghe van d'eerste eeuwe der societeyt Jesu voor ooghen
ghestelt door de Duyts-Nederlantsche Provincie der selver societeyt 't
Antwerpen in de Plantiinsche druckeriie M.DCXL. Iconografische studie
van de emblemen met bijschriften toegeschreven aan A. Poirters S.J.
(1605/1606-1674)."

HETTEMA Cunera (Helmond, Nederland) :
« Bijdrage tot de studie van bovenlichten in het oostelijk deel van Noord
Brabant."

JESPERS Fri·eda (Wilrijk) :
«/ De plastische kunsten in het hoger practisch kunstonderwijs. De relatie
van de kunstpractijk en de kunsttheorie, de verwachtingen, verstandhou
dingen en contacten bij de studenten schilderkunst en beeldhouwkunst."

LANCLUS Kathleen (Gent) :
« De fotomontage bij de Berlijnse Dadaïsten."

LAPORTE Godelieve (Blankenberge) :
« Proef tot catalogisering van de semi-industriële en industriële ontwerpen
van Gerrit Rietveld."

OUVREIN Eleonora (Gent) :
« Onderzoek haar de aard der voedingsonderwerpen afgebeeld in de
geschilderde « Laatste Avondmalen" van de zestiende eeuw in de Neder
landen."
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VAN DE PUTTE Anne (Gent) :
« Het zelfportret in het reuvre van James Ensor en Rik Wouters.»

VAN GERWEN Christina (Valkenswaard, Nederland) :
« De neogotische beeldhouwkunst in de Onze Lieve Vrouwekathedraal van
Antwerpen.»

VAN HAUTE Paul (Gent) :
,,,Guil/aume Vogels 1836-1896.»

VAN WAMBEKE Beatrijs (Etikhove) :
«Fernand Khnopff 1858-1921. Leven en werk.»

Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden

BOHEZ Romain (Tielt) :
«Bijdrage tot de geschiedenis van de wandtapijtkunst. Een historisch
overzicht van de Belgische hedendaagse produktie van rond 1914 tot
heden.»

DUMON Dominique (Brugge) :
cc De 17e eeuwse orgelmeubels in de kerken van Damme, Watervliet n
Lissewege.»

VAN LOOY Glenn (Wilrijk) :
«Status Questionis van de computerkunst met bijzondere aandacht voor
de grafiek en haar methoden. Analyse van enkele problemen uit de
informationele esthetica met een poging tot synthese.»

Etnische kunst

DE LONGIE Beatrijs (Ooike) :
cc De bestudering van de Afrikaanse traditionele sculptuur gedurende
1956-1960.»

GORDTS André (Ukkel) :
cc Een onderzoek naar de plastische kunst van de Bidjogo (Bissagos
Archipel Portugees-Guinea).»

Musicologie
COMPERNOLLE Godelieve (Brugge) :

'" Aspecten van de luittechniek aan de hand van Franse, Duitse, Neder
landse en Engelse traktaten uit de zestiende en de zeventiende eeuw.»

PIETERS Peter (Kortrijk) :
« De gitaar in het reuvre van Heltor Vil/a-Lobos.»

QUATACKER Catherine (Gent) :
cc De jeugdliederen van Richard Strauss. Een stylistisch onderzoek naar
de muzikale tekstbehandeling.»

Faculteit van de Rechtsgeleerdheid

LICENTIES

Staatswetenschappen

DE RAMMELAERE Luc (Tielt) :
« Het ontstaan van de drie eerste taalwetten (1873-1883).
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PAREYN Luc (Proven) :
"De evolutie van de Belgische Liberale Partij naar de Vlaamse P.V.V.
(1960-1973).»

QUACKELBEEN Freddy (Oostende) :
«De houding van de drie traditionele Belgische partijen tegenover de
Europese politieke integratie...

TANT Paul (Kruishoutem) :
«De wet van 8.4.1965 betreffende de jeugdbescherming, haar voorge
schiedenis en betekenis.»

VANLIERDE André (Aalst) :
«Het Algemeen Vlaams Verbond en zijn minimumprogramma: een
mislukt experiment (19'19-1921).»

VERHULST Sonja (Roeselare) :
« De in overwegingneming van wetsvoorstellen.»

Sociale wetenschappen

BELAEN Luc (Bavikhove) :
« Het huidig revolutionair reformisme in Frankrijk. Een poging tot analyse.»

DE DECKER Arthur (Ninove) :
«Sociale herkomst en beroepsloopbaan van de opperambtenaren in
België: een concreet onderzoek.»

DUBUISSON Paul (Schaarbeek) :
« Statistisch beeld van de Spaanse populatie in België, een concreet
onderzoek naar de beroepsloopbaan van de Spanjaarden gevestigd in
het Brusselse.»

GEUKENS Robert (Niel) :
« Vrijetijdsbesteding en huisvesting. Een concreet onderzoek.»

L1EVENS Arnold (Gent) :
«Evolutie van de intensiteit en oorzaken van de sterfte op volwassen
leeftijd in België...

SONNEVILLE Raphael (Diksmuide) :
« Woonoppervlakte en levenswijze. Een concreet onderzoek te Gent...

VERNAILLEN Eric (Ninove) :
« Differentiële vruchtbaarheid in België volgens de nationale enquête
van 1971.»

VERVINCKT Joost (Drongen) :
«School Environment Preferenee Schedule van L.V. Gordon. Een toe
passing op de autoriteit in het middelbaar onderwijs...

Bestuurswetenschappen

BODDIN André (Roeselare) :
« De Staatssecretarissen - art. 91 bis van de grondwet.»

OEBIE Marc (Oostende) :
« Het statuut van de publiekrechtelijke beroepskorporaties in België...

DUBOlS Cecile (Oostende) :
« De gewestplannen in België.»

HEMELSOET Herman (Gent) :
« De politionele bevoegdheden van de gemeentelijke overheid.»
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KENIS Paul (Zolder) :
« Procedure in verband met de bouwaanvraag in België.»

MEIRSMAN Jozef (Gent) :
«Plaats en rol van het Hoog Comité van Toezicht in het Belgisch
bestuur.»

ROEGIERS Boudewijn (Assenede) :
«De bescherming van de oppervlaktewateren. Wet van 26.3.1971.»

VAN DE MOORTELE Christiaan (Waregem) :
« Ontstaan, functie en ontwikkeling van het Vast Wervingssecretariaat.»

VANDOORNE Marie-José (Tielt) :
« Bestrijding van de luchtverontreiniging.»

VAN WAELEM Marie-Paul (Ukkel) :
« De wet van 8.7.1970 houdende wijziging van de gecoördineerde wetten
van 4.8.1932 betreffende de gemeenteraadsverkiezing.»

Diplomatieke wetenschappen

ANDRIES Carlos (Beernem) :
« De buitenlandse politiek van de Franse Volksfrontregering.»

DOBBELS Jean-Pierre (Velaines) :
« De zelfstandige buitenlandse politiek van Roemenië 1960-1972.»

LOSTRIE Gertrude (Laarne) :
«Tussen monarchie en republiek - Egypte in de periode van Naguib
(1952-1954).»

MORRET Karin (Gent) :
« De consulaire functies.»

PEETERS Daniël (Gent) :
« De grensbepaling bij grensrivieren in het volkenrecht.»

SCHIETECATTE Jean-Paul (Opbrakel) :
«De Ost-Politik» van de Duitse Bondsrepubliek vanaf de Grote Coalitie
tot heden.»

VAN ACKER Eric (Brugge) :
<. De grondwettelijke evolutie van Ivoorkust.»

VAN CAUWENBERGE Kateleen (Zottegem) :
«De betekenis van de akkoorden van Evian in de betrekkingen tussen
Frankrijk en Algerië.»

VANDENBOGAERDE Rik (Zwevegem) :
« Het recht op gelijkheid der staten in Europese organisaties (Ponderatie
regeling.).»

VANDENDRIESSCHE Erik (Merksem) :
« De Algerijnse landbouwhervorming.»

VANDOORNE Fernand (Izegem) :
« Het onafhankelijkheidsstreven van de Zuidmolukkers."

Pers- en communicatiewetenschap

DAELE Jan (Gent) :
«Inhoudsanalyse van het literair-informatief programma «Vergeet niet
te lezen» op de Vlaamse TV vanaf het begin (1958) tot en met 1973.
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DE BRUYN Jean-Pierre (Dendermonde) :
« Ontwikkeling en organisatie van de Australian Broadcasting Commission
(ABC) met programma-analyse.»

DE SMET Hubert (Ninove) :
« De gecensureerde dagbladpers in België gedurende Wereldoorlog 1.»

DE SUTTER Hilde (St.-Amands) :
cc De teruggang van de partij-pers in Groot-Brittannië...

GOSSENS Yvan (Gent) :
« De SABENA, nationale luchtvaartmaatschappij, en haar public-relations
problemen.»

LEFEVRE André (Vilvoorde) :
cc Het dramatisch genre in de televisie (BRT)...

MERCKX Hildegarde (Duffel) :
« Evolutie van de Westduitse liberale weekbladpers tijdens de 1eregering
Brandt (oktober 1969 - september 1971)...

ROUSSELLE Ermelinda (Oostende) :
cc Houding van de Belgische pers t.o.v. het jongste conflict in het Midden
Oosten (1973) ...

SEAUX Thérèse (Roeselare) :
« De houding van de internationale opiniepers ten opzichte van het
Kongo-probleem (1960) ...

STAES Herwig (Beveren-Waas) :
« Vergelijkende studie tussen de inrichting, werking en weerslag van de
TV-reklame in Groot-Brittannië en Nederland.»

STEEVENS Daniël (Brugge) :
« Het nieuw statuut van de O.R.T.F...

VAN BERGEN Christian,e (Oostende) :
cc Monografie cc Vrij België ".»

VAN DAELE Henri (Zeie) :
cc Het fenomeen kursiefje in de Vlaamse dagbladpers. Recente evolutie
(1966-1973).»

VANDAMME Anne-Marie (Roeselare) :
« De invloed van de neutraliteitspolitiek op de Belgische pers: 1.939-1940.»

VAN VLEM Frans (Gent) :
« Het probleem van de overheidssteun aan de Belgische geschreven pers.»

Sociaal recht

DE KONING Luc (St.-Niklaas) :
« De pensioenregeling van de zelfstandigen. Bespreking van de wet van
30 juni 1956 en de latere wijzigingen.»

DELBROUCK Ivo (Tongeren) :
« Toenadering tussen het statuut van arbeider en bediende.»

VAN WOLVELAER Guy (St.-Niklaas) :
« Evolutie van de begrippen rechthebbende en rechtgevend kind in de
kinderbijslagwetgeving voor werknemers.»

Europees recht

DERECKX Paul (Ieper) :
« Juridische grondslagen voor het regionaal beleid in de Europese Ge
meenschappen.»
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DE VUYST Daniël (Opbrakel) :
"De Europese Defensiegemeenschap. Onstaan en verval van het project
in het kader van de internationale toestand.»

GEIRNAERT Erik (Kruibeke) :
«Volkenrechtelijke beoordeling van de extra-territoriale toepassing van
het Europese kartel recht.»

GODEFROID Luc (Oudenaarde) :
« Het Verenigd Europa: Statenbond of Bondsstaat? Een onderzoek naar
de confederale en federale tendenzen in de Europese integratie na 1945.»

MESTDAGH Nicolas (Gent) :
« De juridische regeling van de handelsbetrekkingen tussen de E.E.G. en
de landen met staatshandel.»

TAVERNIER Yves (Blankenberge) :
« De Europeesrechtelijke aspecten van de «Société Internationale de
la Moselle » GmbH.»

VAN ACKER Cathy (Oostende) :
'. Wederzijdse erkenning van diploma's in de lidstaten van de E.E.G.»

VAN DEN BUSSCHE Marc (Diksmuide) :
« Concentratie van ondernemingen in het E.E.G.-recht.»

Hoger Instituut voor Stedebouw, Ruimtelijke Ordening

en Ontwikkeling

LICENTIES

CLAEYSSENS Daniël (Gent) :
« Wijzigingen aan woonsituaties en hun gevolgen op het crimineel gedrag
der inwoners.»

PROESMANS Marie-Rose (St.-Truiden) :
« Maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de buitenhuiswerkende
vrouw.»

VAN SEVENCOTEN Frank (Aalst) :
« Het kamperen: een probleem van ruimtelijke ordening.»

WALLAYS André (Mechelen) :
«Een onderzoek omtrent de planologische inplanting van de week-end
verblijven langsheen de kust.»

Faculteit van de Wetenschappen

AGGREGATIES HOGER ONDERWIJS

BELPAIRE Frans (St.-Niklaas) :
« Farmacochemische studie van papaverine.»

DAMS Richard (Mol} :
« Studie van de anorganische samenstelling van atmosferische aërosolen.»

DELANGHE Richard (Oostduinkerke) :
«Topologische modulen over Stone algebra's en eindig dimensionale W
algebra's.»
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FIERMANS Lucien (Gent) :
« Bijdrage tot de kennis van de oppervlakeigenschappen van V20 S en ZnO
éénkristallen.»

THAS Joseph (Dilbeek) :
« De m-dimensional,e projectieve ruimte Sn(Mn(GF(q))) over de totale
matrix algebra Mn(GF(q)) der n x n - matrices met elementen in het galois
veld GF(q).»

DOCTORATEN

Wiskunde

BRACKX Freddy (Oostende) :
cc Theorie van de (k)-monogene funkties van een kwaternionenverander
Jijke.»

DE CORTE Lucien (Brugge) :
« Over het gebruik van Jacobi-polynomen bij de transporttheorie van
mono-energetische neutronen.»

ERVYNCK Gontran (MeIIe) :
cc Een bijdrage tot de filtertheorie ; klassificatie van filters en a priori
konvergentiestrukturen.»

HOOGEWIJS Mbert (Zeveneken) :
cc Congruenties op semischierringen
formatiesemischierringen.»

PASTIJN Francis (Mechelen) :
cc De D-struktuur van de deelsemigroepen van een semigroep...

SARLET Willy (Brugge) :
«Klassen van Hamiltonianen met één vrijheidsgraad, geschikt voor toe
passing van de middelingsmethode van Kruskal in gesloten vorm."

Natuurkunde
CHACKO M.C. (Vazhappally, Indië) :

cc Experimental and theoretical investigation of short-Iived isotopes pro
duced by (y,p) reaction.»

DAUWE Charles (St.-Amandsberg) :
cc Positron annihilatie in metalen."

EGGERMONT Gilbert (St.-Denijs-Westrem) :
cc Studie van de geabsorbeerde dosis in caviteiten met behulp van termo
luminescente dosismeters en gecalibr,eerde X-, y - en electronenbundels...

LENAERTS Josephina (echtg. WIEME) (Antwerpen) :
cc Experimentele studie van het ultraviolet kontinuum in argan, krypton en
xenon."

RENDERS Luc (Hasselt) :
«Studie van de oppervlakparameters van M.O.S.-strukturen...

SANCTORUM Carlos (Deinze) :
(c Kataforese-experimenten in neon-argon en neon-stikstof mengsels.»

SCHEERLINCK Denise (Ninove) :
c( EIll.~tische en inelastische neutronenverstrooiing aan magnetische
spinels.»

VAN DINGENEN Erwin (Antwerpen) :
cc Geladen dislokaties in ionaire kristallen.»
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Scheikunde
BERNAERT Erik (Gent) :

«Konformationele studie van enkele 5,5- en 4,4-digesubstitueerde 1,3
dioxanen met niet-sferische groepen.»

BOMBEKE Jean (Gent) :
« Synthese van isopropenylsulfonzuurderivaten.»

CARCHON Hubert (Gent) :
«Zuivering en kinetische studie van een a-D-Galaktosidase uit de zaden
van Coffea Canephora.»

CARDON A/bert (Berchem) :
« Het polymerisatiegedrag van cyclische onverzadigde sulfiden.»

CORYN Marc (Oudenaarde) :
«Een studie van de Prins-formalaatvorming van enkele cyclo-alkanen
en van het konformationeel gedrag der resulterende bicyclische 1,3
dioxanen.»

CREYF Hubert (Brugge) :
« Studie van de Cd(lI) complexen van enkele mono- en diaminen.»

DE BEULE Hubert (Zeie) :
«Kwantitatieve konformationele 'H-NMR studie van een reeks 4,4-dige
substitueerde cyclohexanondimetylacetalen.»

DE BRABANDER Hubert (Gent) :
«Potentiometrische en calorimetrische studie van mononucleaire, poly
nucleaire en polymere complexen van thiolen met enkele metaalionen.»

DE CLERCQ Pierre (Wondelgem) :
(~ Een nieuwe synthesemethode voor prostaglandine F1a.»

DE CLEYN René (Berchem) :
« Analyse van de smaakstoffen van Piper nigrum.»

DRIJVERS Willy (Leopoldsburg) :
« De kationische polymerisatie van 3,3-dimethyl-thietaan.»

HUYSMANS Karel (Merksem) :
« De preciese bepaling van Zuurstof, Silicium en Aluminium in gesteenten,
door middel van 14 MeV neutronenactiveringsanalyse.»

MESSENS Eric (Halle) :
«Specifieke alkylatie door middel van gesubstitueerde diazo-methanen
van de terminale fosforylgroep in oligoribonukleotiden en in RNA.»

MUYLLE Eddie (Oostende) :
«Studie van de D-A complexen tussen groep V B en groep 111 B 
verbindingen.»

NOLF Frank (St.-Andries-Brugge) :
«Isolatie van het maturatie-eiwit bij bakteriofaag MS 2 en aminozuur
sekwentiebepaling van een reeks trypsine peptiden.»

RYMEN Theo (Balen) :
"Chemisch, fysicochemisch en biochemisch onderzoek van de Vitel
linemembraan uit onbevruchte en bevruchte kippeëieren.»

SCHACHT Etienne (Roeselare) :
« Kationische polymerisatie van azetidines.»

VAN ASSCHE Willy (Ieper) :
« Mutaties in het manteleiwit van Bakteriofaag MS2.»
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VAN CAUWENBERGHE Robert (Gent) :
" Bijdrage tot de kennis van deChoienergetische receptor I. Vergelijkende
studie van de werkzaamheid van synthetische heterocyclische pharmaca
en hun conformationeel gedrag.»

VANDEN BERGHE Remy (Dampremy) :
" Het elektrochemisch gedrag van ZnO - CdS en CdSe éénkristallen.»

VAN DER LINDEN Roger (Antwerpen) :
"De bepaling van resonantieintegralen en hun aanwending bij muiti
element aktiveringsanalyse.»

VAN DE SANDE Christian (Bad Honnef, Duitsland) :
"De massaspectrometrische isomerisatie van 2'-hydroxychalkonen en
flavanonen.»

VAN LUCHENE Eric (Wakken) :
" Gaschromatografie vanhopbitterzuren en steroïd-hormonen.»

VAN ROMPUY Ludo (Hasselt) :
"Struktuur, synthese en metabolische aspekten van plantaardige 3-isoxa
zolin-5-on derivaten.»

WILLEMS Jean (Oudenaarde) :
" De dooier van het kippeëi : fralctionering en studie van de enzymatische
uitrusting.»

Aard- en delfstofkunde

ABTAHI Ali (Fahlian, Iran) :
« Bijdrage tot de kennis van de bodems in het Shiraz-gebied (Z.-Iran).»

DEKKICHE Boumaza (Qued Athmenia, Algerië) :
« Bijdrage tot de studie van de bodems van de Hodna en geochemie van
het grondwater.»

HENRIET Jean-Pierre (Gent) :
"Bijdrage tot de studie van de grondwaterbekkens van Hoyoux en de
Néblon. Evaluatie van bergingsvermogen en bescherming tegen ver
ontreiniging.»

LOTFI Maati (Berrechid, Marokko) :
<, Studie van drie bodemsekwenties in de Souss (Zuid~West Marokko).»

NIJS Roger (Tienen) :
"Bijdrage tot de kennis van de kwartairgeologie en de bodemgesteld
heid van het Marais Poitevin (Frankrijk).»

SCOPPA Carlos (Buenos Aires, Argentinië) :
"Bodemgenetische studie van een sequentie Mollisols in de «Pampa
Ondulada » van Argentinië.»

ZAVALETA Amaro (Julcan, Peru) :
" Bijdrage tot de kennis van de bodems van Peru.»

Aardrijkskunde

VAN DER VLOEDT André (Gent) :
«Bijdrage tot de kennis van de ekologie en de populatiedynamiek van
Glossina Morsitans Orientalis, GJossina Palpalis Palpalis en van Glossina
Fuscipes Quanzensis (Tsetsevliegen), voornaamste vektoren van de
Afrikaanse Trypanosomiasen (Slaapziekte en Nagana).»



- 489-

Dierkunde
CHOI Young-Eoun (Kyongpook. Korea) :

«Een taxonomische en morfologische studie van planten-parasitaire
Nematoda (Tylenchida) uit Korea...

DE SMET Willem (Gent) :
(~Vergelijkende studie van de vertebraten en in het bijzonder van de
reptielen. Chromosomen - DNA gehalte - Totaal serumeiwit - Albumi
neglobuline - Elektroferogrammen van serumeiwit, LDH isoenzymen
en hemoglobine...

HElP Car/os (Ukkel) :
« Een populatie-dynamische studie over de benthale Ostracoda en Cope
poda van een brakwaterhabitat. ..

NOLF Dirk (Brugge) :
ce De Teleostei-otolieten uit het Eoceen van het Belgisch Bekken. Recon
structie van de Fauna en biostratigrafische toepassing."

OZKOLENCIK Melahat Emel (Konya Eregli, Turkije) :
« Een taxonomische en morfologische studie van Tylenchida (Nematoda)
uit de omgeving van Istamboel (Turkije) ...

ZABEAU Marcus (Lier) :
«Gast gekontroleerde Restrictie bij Escherichia coli: beschrijving van
Faag Lambda Functies die met Restrictie interfereren."

Plantkunde

DE SMEDT Jozef (Westerlo) :
«Verwantschap der rRNA cistronen bij bakteriën en hun betekenis voor
de taxonomie...

RETHY Roger (Mechelen) :
(~Fotomorfogenese in sommige wieren en levermossen; vergelijking
met door fytochroom gecontroleerde processen in hogere planten...

REYNAERTS Arlette (echtg. CATTOIR) (Gent) :
« Genotypische en fenotypische verwantschappen in Agrobacterium...

LICENTIES

Wiskunde

ABBELOOS Marie-Rose (Aalst) :
« Polynoom idealen en algebraïsche variëteiten." (de hogere meetkunde)

ANECA Christine (Oostende) :
ce Het cyclomatisch getal bij de studie van bomen en struiken in een
eindige graf... (de hogere meetkunde)

CANTRIJN Frans (Antwerpen) :
«Quasi-identieke canonische transformaties ter bepaling van invarianten
van gestoorde Hamiltoniaanse stelsels." (de analytische mechanica en de
mechanica der hemelliohamen)

CATRYSSE Monique (Brugge) :
ce Transversale schommelingen van een ketting... (de analytische mechanica
en de mechanica der hemellichamen)

CAUDRON Magda (Aalst) :
(~ Banach functieruimten." (de hogere analyse)
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CLEENEWERCK Paul (Poperinge) :
«Interactie tussen twee deeltjes in de kern.» (de wiskundige natuur
kunde, partim : quantumtheorie der velden)

COESSENS Marc (Zottegem) :
«De methode van Ritz ter bepaling van eigenwaarden en eigenvektoren
van paren normale matrices.» (de analytische mechanica en de mechanica
der hemellichamen)

DEBRUYNE Freddy (Veurne) :
« Multipoolontwikkeling van de electro-magnetische potentialen en velden.»
(de wiskundige natuurkunde, partim : quantumtheorie der velden)

DE CORTE Roger (St.-Lievens-Houtem) :
«Bijzondere aspekten van het Lagrange- en Hamilton-formalisme.» (de
analytische mechanica en de machanica der hemellichamen)

DECOSTERE Jacques (Kortrijk) :
«Directe-deeltjes-interactie.» (de wiskundige natuurkunde, partim: quan
tumtheorie der velden)

DE CRAEMERE Patrick (Oostende) :
" Methodes voor het bepalen van de effectieve massa en de energie van
de grondtoestand van het polaron.» (de wiskundige natuurkunde, partim :
quantumtheorie der velden)

DE DECKER Rita (Lede) :
.. Electromagnetische golfvoortplanting' in oneindige, cilindrische periodiek
irisgeladen golfpijpen.» (de wiskundige natuurkunde, partim: quantum-
theorie der velden) .

DE DONCKER Eddy (Aalter) :
«Verstrooiing in een centraal krachtveld.» (de analytische mechanica en
de mechanica der hemellichamen)

DE KEUKELAERE Rita (Gent) :
«Verschillende formuleringen van het existentieprobleem in de theorie
van de eindige projectieve vlakken.» (de hogere meetkunde)

DENYS Lucas (Roeselare) :
« Quantisatie van niet-lineaire Lagrange functies.» (de wiskundige natuur
kunde, partim : quantumtheorie der velden)

DEPREZ Eddy (Roeselare) :
«Gravitationele golven.» (de wiskundige natuurkunde, partim: veel
deeltjes problemen)

DE SCHACHT Jean-Pierre (Oostende) :
«Analytische benaderingsmethoden voor de behandeling van een klasse
sterk niet-lineaire mechanische problemen.» (de analytische mechanica
en de mechanica der hemellichamen)

DE VOS Luc (Gent) :
«Symmetriegroepen in de euclidische en de affiene meetkunde.» (de
hogere meetkunde)

DE WEVER Murielle (Aalst) :
«Invarianten en covarianten van vlakke algebraïsche krommen." (de
hogere meetkunde)

DE ZITTER Philippe (Ronse) :
«Lichtkracht-volume-test toegepast op quasars.» (de sterrenkunde en
de geodesie)

EGGHE Leo (Beveren-Waas) :
« Vectormaten." (de hogere analyse)
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GYSEL Albert (Lokeren) :
cc Orthogonale, gelijkvormigheids- en affiene transformaties.» (de hogere
meetkunde)

HELDERS Liliane (Blankenberge) :
« Invloed der massa's bij het Pythagoriaans drie-Iichamenvraagstuk.»
(de sterrenkunde en de geodesie)

HERTEGONNE Gaston (MeIIe) :
« De dynamica van botsende galaxieën.» (de sterrenkunde en de geo
desie)

HUBBRECHT Eric (Brugge) :
« Kritische beoordeling van het principe van virtueel vermogen ontwikkeld
door Penfield en Haus.» (de analytische mechanica en de mechanica der
hemellichamen)

JANSSENS Beatrice (Dendermonde) :
« Methoden ter bepaling van het minimum-tijdstip van verduisterings
veranderlijken.» (de sterrenkunde en de geodesie)

JANSSENS Dirk (Wilrijk) :
« Exacte analytische oplossingen voor het probleem van Lambert.» (de
sterrenkunde en de geodesie)

KEYMEULEN Lydie (Aalst) :
" 8Iuitingsruimten.» (de hogere analyse)

L1EVENS Luc (Aalst) :
cc Storingsontwikkelingen in de klassieke mechanica met toepassing op
de anharmonische oscillator.» (de analytische mechanica en de mechanica
der hemellichamen)

MAES Walter (Gent) :
cc De beweging van een geladen deeltje in een zwak inhomogeen magne
tisch veld.» (de analytische mechanica en de mechanica der hemel
lichamen)

MARCHAND Sonia (Gent) :
cc Paracompacte ruimten.» (de hogere analyse)

MICHIELS Robrecht (Ninove) :
« Atlas-programma ter berekening van steratmosferen.» (de sterrenkunde
en de geodesie)

MUSSCHOOT Rosette (Gent) :
cc Meetkundige aspecten van de theorie der tralies.» (cle hogere meet
kunde)

PETIT Marie-Helene (Oostende) :
" Vlug roterende Polytropen.» (de sterrenkunde en de geodesie)

RAEYMAEKERS Gerda (Aarschot) :
~ Gasbeweging in het melkwegstelsel.» (de sterrenkunde en de geodesie)

ROBBENS Christian (Gent) :
"Het eendimensionaal monoatomisch rooster met massastoringen.» (de
analytische mechanica en de mechanica der hemellichamen)

RONSE Erik (Aalter) :
cc Optimaal rendez-vous maneuver met een minimum aan brandstofver
bruik.» (de sterrenkunde en de geodesie)

STULENS Jean (Bilzen) :
« Ruimten met inwendig produkt.» (de hogere meetkunde)
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VAN COSTER Rita (Moregem) :
<c Snelheidsverdeling voor een plasma in evenwicht.» (de analytische
mechanica en de mechanica der hemellichamen)

VAN DAMME Esther (Baasrode) :
<c Gebruik van de tensorrekening in de meerdimensionale differentiaal
meetkunde en de Riemann meetkunde.» ~de hogere meetkunde)

VANDECASTEELE Georges (Ichtegem) :
« Pentasferische coördinaten en cycliden ... (de hogere meetkunde)

VANDENBORRE Rita (Kortrijk) :
.~ Veraigemeende Ramsey-getallen... (de hogere meetkunde)

VANDENBUSSCHE Guido (Kortrijk) :
« Spingolv,en... (de wiskundige natuurkunde, partim: veel deeltjes pro
blemen)

VAN DEN EYNDE Marie-Thérèse (Ninove) :
<c Distributie van de roodverschuivingen van quasars en verwante ob
jekten... (de sterrenkunde en de geodesie)

VAN DER SPEETEN Edith (Gent) :
« Fourierreeksen." (de hogere analyse)

VAN DE VLOED Reinhilde (Maaseik) :
<c Studie van niet-lineaire golfinteracties in een plasma.» (de analytische
mechanica en de mechanica der hemellichamen)

VAN DROOGENBROECK Julia (Asse) :
<c Topolog:sche vectorruimten." (de hogere analyse)

VAN HAMME Walter (Zelzate) :
« Het twee-lichamenvraagstuk met langzaam verlies van massa." (de
sterrenkunde en de geodesie)

VANHESTE Eric (Diksmuide) :
« Numerieke integratie van het n-lichamenvraagstuk volgens de methode
van Wielen." (de sterrenkunde en de geodesie)

VAN HOVE Rita (Gent) :
<c Enkele grafentheoretische resultaten in verband met het theorema van
Ramsey.» (de hogere meetkunde)

VAN MEERSSCHE Ronan (St.-Niklaas) :
« Studie omtrent natuurlijke families van periodieke banen bij het
beperkt drie-lichamenvraagstuk... (de sterrenkunde en de geodesie)

VAN OOST Annie (Oudenaarde) :
" Inversie van een enkelvoudig lijnprofiel.» (de sterrenkunde en de geo
desie)

VAN REMOORTERE Jozef (St.-Niklaas) :
"Convergentieruimten en uniforme convergentieruimten.» (de hogere
analyse)

VERCAUTEREN Gertrude (St.-Niklaas) :
<c Nieuwe oplossingen van de Boltzmann vergelijking voor monoenerge
tisch neutronentransport in sferische geometrie.» (de analytische me
chanica en de mechanica der hemellichamen)

VEREECKEN Johan (Aalst) :
.. Het probleem van de calibratie van spectrogrammen.» (de sterrenkunde
en de geodesie)

VEREECKEN Nanine (Lokeren) :
"Samenhang van grafen en de stelling van Polyà.» (de hogere meet
kunde)
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VERKIMPE Linda (Beernem) :
« Heterogene algebra's.» (de hogere analyse)

Natuurkunde

AUDENAERT Magda (Wetteren) :
« U type centra in CsBr.» (de proefondervindelijke natuurkunde, partim :
vaste-stof fysica)

BROECKX Jan (Antwerpen) :
« Transmissiemetingen aan V?O~ éénkristallen in het infra rood.» (de proef
ondervindelijke natuurkunde, partim : vaste-stof fysica)

COPPIETERS Monique (Ze/e) :
« Studie van exo-emissie van metaaloxides.» (de proefondervindelijke
natuurkunde, partim : vaste-stof fysica)

DE BISSCHOP Erik (Oudenaarde) :
(~Onderzoek van M.O.S. structuren bij middel van fase-gevoelige meet
technieken.» (de proefondervindelijke natuurkunde, partim: vaste-stof
fysica)

DEBUSSCHERE Marc (Roeselare) :
« Studie van de structuur en van de ionenverdeling bij een reeks ferri
magnetische kobalt-titanium-spinellen.» (de proefondervindelijke natuur
'kunde, partim : magnetisme)

D'HONDT Pierre (Ronse) :
« Studie van de massa- en kinetische energiedistributie van fissie
fragmenten voor de spontane fissie van 252Cf.,. (de proefondervindelijke
natuurkunde, partim : kernfysica)

FLAMANG Johan (Gent) :
« Eigenschappen en toepassingen van LEDS.» (de proefondervindelijke
natuurkunde, partim : vaste-stof fysica)

VAN DEN PLAS Roger (Wechelderzande) :
« Experimentele studie van enkele spinellen uit de magnesium-ijzer
titanium reeks.» (de proefondervindelijke natuurkunde, partim: magne
tisme)

VANHAELST Marc (Waregem)' :
« EPR spectra van Mn2+ gedopeerde alkalihalogeniden.» (de proefonder
vindelijke natuurkunde, partim : vaste-stof fysica)

VANMARCKE Maurice (Kortrijk) :
cc Experimentele bepaling van de primaire Townsend coëfficiënt in
krypton.» (de proefondervindelijke natuurkunde, partim: fysica van de
geïoniseerde toestand)

VAN NIEUWENHUYSE Rita (Deinze) :
« Auger ,elektronenemissiespectroscopie en X-stralen fotoëlektronenspec
troscopie van enkele oxides.» (de proefondervindelijke natuurkunde, par
tim : vaste-stof fysica)

Scheikunde

ALLAERTS Maria (Turnhout) :
« Inverse voltammetrie van kwik (11) op een goudfilmelektrode.» "(de
analytische scheikunde)

ALLART Marc (Ninove) :
« Uitwisseling van waterstof met deuterium op goudkatalysatoren.» (de
fysische scheikunde)
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BLANCKE Marleen (Tielt) :
«, Specificiteit van het ricinus communis lectine.» (de algemene scheikunde,
partim : biochemie)

BLEYS Gustaaf (Dessel) :
«Heroplossingsvoltammetrie van koper aan een kwikfilmelektrode.... (de
analytische scheikunde)

BROOS René (Antwerpen) :
«Een eenvoudige bereidingsmethode voor para nitrostyreen.» (de alge
mene scheikunde, partim : organische)

BUCQUOYE Marc (Brugge) :
.. Studie van de copolymerisatie van tetrahydrofuraan met N-benzyl-2
methyl-aziridine en N-tertiair butyl-aziridine.» (de algemene scheikunde,
partim : organische)

CARLEER Robert (Mechelen) :
«Bijdrage tot de synthese van enkele dihydrogenium-sila-verbindingen.»
(de algemene scheikunde, partim : organische)

CLiNCKSPOOR Rudi (Wetteren) :
«Onderzoekingen over adsorptie aan platina.» (de fysische scheikunde)

DE BACKER Luc (Brussel) :
" Bepaling van enkele fysische en chemische karakteristieken van een ~

D-xylosidase.» (de algemene scheikunde, partim : biochemie)

DE CLERCQ Arnold (Zottegem) :
« pH Afhankelijke binding van methyl-2-amino-2-deoxy-D-glukopyranosiden
op cOllcanavaline A.» (de algemene scheikunde, partim : biochemie)

DEGROEVE René (Antwerpen) :
«Studie van membraan potentialen aan calciumhydroxyapatiet.» (de
analytische scheikunde)

DE HENAUW Wilfried (Geraardsbergen) :
«Gaschromatografische analyse van hogere vrije vetzuren in bier.» (de
algemene scheikunde, partim : organische)

DEJONCKHEERE José (Poperinge) :
«Studie van Rhodium door vlamloze atoomabsorptie-spectrofotometrie.»
(de analytische scheikunde)

DELBARRE Christine (Kortrijk) :
.. Bepaling van de elektroforese snelheid van een Agl SOL.» (de fysische
scheikunde)

DELEYN François (Oudenaarde) :
« Bijdrage tot de studie van de primaire en de kwaternaire struktuur van
bacillus pumilus.» (de algemene scheikunde, partim : biochemie)

DENTANT Robert (St.-Niklaas) :
«Invloed van enkele organische solventen op het absorptiesignaal van
Ti, Ta en Nb in atoomabsorptie-spectrofotometrie.» (de analytische
scheikunde) -

DE SMEDT Johan (Sinaai) :
«Onderzoek van intermediair gevormde komplexen tijdens de hydrolyse
van aryl ~-D-glucosiden gekatalyseerd door een ~-glucosidase uit stachy
botrys atra.» (de algemene scheikunde, partim : biochemie)

DE VALCK Marcel (Asse) :
... Invloed van enkele organische solventen op het absorptiesignaal van
hafnium, zirkoon en wolfram in atoomabsorptie-spectrofotometrie.» (de .1
analytische scheikunde)
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DEVLAMINCK Luc (Kortrijk) :
«Bijdrage tot de studie van 1A-addities aan cyclopentenon.» (de alge
mene scheikunde, partim : organische)

DEVRIENDT John (Oostende) :
«Invloed van de preëlektrolysepotentiaal bij heroplossingsvoltammetrie
met een kwikfilmelektrode.» (de analytische scheikunde)

DONCHE Hendrik (Roeselare) :
«Kinetische studie van het systeem Bi(III)-Bi(O) door middel van
gelijkstroom- en wisselstroompolarografie.» (de analytische scheikunde)

DOOM Willy (Poperinge) :
«Vloeistofchromatografie onder hoge druk van de piperine isomeren.»
(de algemene schei-kunde, partim : organische)

FONTEYNE Gerard (Brugge) :
« Bepaling van de stabiliteitskonstanten van enkele lanthanide-hydroxyiso
butyraten in een mengsel van 30 % water en 70 % propyleenglycol.» (de
analytische scheikunde)

GEERINCK Etienne (Hamme) :
<. Analyse der diketalen van steroïden.» (de algemene scheikunde, partim :
organische)

GHIJS Johan (Gent) :
« Studie van de copolymerisatie van itaconzuuranhydride met furaan.» (de
algemene scheikunde, partim : organische)

GOUWY Marc (Zelzate) :
«Potentiometrisch onderzoek naar complexvorming tussen calcium en
suikers.» (de analytische schei-kunde)

GREPDON Gerda (Aalst) :
«Invloed van de substitutie van de achtergrondselektrolyt op de activi
teitscoëfficiënt van een 1-1 waardig meetelektroliet.» (de analyische schei
kunde)

HANSELAER René (Gent) :
« Synthese van het 3-fenyl-1,2,4-cyclopentaan-trion en poging tot geschikte
functionalisering hiervan in het kader van totaalsynthesen van steroïden.»
(de algemene scheikunde, partim : organische)

HAUTEKEETE Emmy (Waarschoot) :
«Aantonen van een tweestapsmechanisme tijdens de hydrolyse van aryl
gesubstitueerde a:-D-mannosiden door a:-D-mannosidase uit luzernezaad.»
(de algemene scheikunde, partim : biochemie)

HERTECANT Jenny (Baasrode} :
«Invloed van substitutie van een organisch door een anorganisch elek
trolyt op de activiteitscoëfficiënt van de meetelektrolyt.» (de analytische
scheikunde)

HUYS Christiaan (Deinze) :
«Potentiometrische studie van de Ag(ll-complexen van zwavelhoudende
tertiaire aminen.» (de algemene scheikunde, partim : anorganische)

HUYSMANS Helga (Mol) :
« Invloed van (indifferente) elektrolyten op de dissociatie van methyloran
je.» (de fysische scheikunde)

MECLOT Ludovicus (Antwerpen) :
« Methode van Horeau op secundaire amines.» (de algemene scheikunde,
partim : organische)
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MOERMAN Gilbert (Oudenaarde) :
« Bijdrage tot de studie van verbindingen met stechiometrie R2M~... (de
algemene scheikunde, partim : anorganische)

RUYSSCHAERT Philippe (Brugge) :
"Synthese van een modelverbinding voor isohumulon met een 4-methyl
3-pentenoyl zijketen ... (de algemene scheikunde, partim : organische)

SANTERMANS Denise (Kuringen) :
« Bepalen van sporenelementen in urine met behulp van neutronenakti
veringsanalyse... (de analytische scheikunde)

SCHAUBROECK Joseph (Deinze) :
« Potentiometrische studie van de Ag[I]-complexen van zwav·elhoudende
primaire aminen.» (de algemene scheikunde, partim : anorganische)

SILVERANS Gabriëlle (Mechelen) :
(c Extraktie, zuivering en dosering van fosfodies1erase en adenyJ cyclase
uit plantaardig weefsel.» (de algemene scheikunde, partim : biochemie)

SNEIJERS Antoon (Brugge) :
« Nieuwe mikromethodes voor exonukleolitische afbraak van oligonukleo
tiden.» (de algemene scheikunde, partim : biochemie)

SPIESSENS Luc (Tielt) ;
« De bereiding van optisch aktief cis-4,6-dimethyl-1,3-oxathiaan.» (de
algemene scheikunde, partim : organische)

T'KINDT Jacques (Waregem) :
« De synthese en kationische polymerisatie van 2,4-dimethylthietaan.» (de
algemene scheikunde, partim : organische)

VAN BOEKEL Jean (Aachen, Duitsland) :
« Studie van de elektrische dubbellaag aan een druppelende kwik
elektrode in waterige oplossingen door middel van gelijkstroom- en wis
seistroommethoden.» (de analytische scheikunde)

VANDENBRUWAENE Jaak (Veurne) :
« Cyclische voltammetrie van enkele lanthaniden." (de analytische schei
kunde)

VANDENBUSSCHE Etienne (Middelker,ke) :
« Centrifugeringspotentialen.» (de fysische scheikunde)

VAN DOORSLAER Elisa (Bornem) :
« Kinetische studie van ~-D-xylosidase uit bacillus pumilus : inhibitie door
para gesubstitueerde fenyl 1-thio-~-D-xylopyranosiden... (de algemene
scheikunde, partim : biochemie)

VANGAEVER Frank (Oostende) :
c; Bijdrage tot het gas-chromatografisch-massa-spectrometrisch onderzoek
van complexe isomeermengsels van 2,3-dialkyl-1,4-cyclopentaandiolen.»
(de algemene scheikunde, partim : organische)

VANHEE Paul (Oostende) :
« A. Een scheikundig bewijs voor de struktuur van het tetracyclisch
diketon bekomen door reaktie van butenon met het pyrrolidine-bis-enamine
afgeleid van cis-2,7-decalaandion ...
« B. Poging tot synthese van het cyclisch formolderivaat van het 4,8
dihydroxytwistaan... (de algemene scheikunde, partim : organische)

VANHONACKER Cécile (Oudenaarde) :
« Synthese van enkele methyl glykosiden... (de algemene scheikunde,
partim : biochemie)

•

J
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VANHOUTTE Rik (Kortrijk) :
«Impedantiemetingen aan vaste elektroden.» (de analytische schei
kunde)

VAN LANDSCHOOT Anita (Adegem) :
«Onderzoek betreffende de aanrijking van sporenelementen uit oceaan
water met behulp van 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol.» (de analytische schei
kunde)

VANLERBERGHE Jacques (Kortrijk) :
«Meting van geadsorbeerde waterstof op verschillende goud-op-drager
monsters door uitwisseling met deuterium.» (de fysische scheikunde)

VAN MALDEREN Noël (ZeIe) :
«Gaschromatogra'iie van steroïdhormonen.» (de algemene scheikunde,
partim : organische)

VAN POUCKE Anne-Marie (Knokke) :
«Dosage van nitraat, ammonium en sulfaat in atmosferische aërosolen,
met behulp van iongevoelige elektroden.» (de analytische scheikunde)

VAN RENTERGEM Marc (Zelzate) :
<4 Bijdrage tot de spectroscopische studie van (SCH3)nSiCI4_n verbindingen
met n = 1,2,3,4.» (de algemene scheikunde, partim: anorganische)

VAN RENTERGHEM Rita (Eeklo) :
.. Groei van V60 13 éénkristallen.» (de algemene scheikunde, partim:
anorganische)

VAN SCHUERBEEK Jozef (Opbrakel) :
« Preciese bepaling van zilver in lood door neutronen-aktivering met een
227 AC-BE isotopische neutronenbron.» (de analytische scheikunde)

VERCRUYSSE Noël (Poperinge) :
« Bepaling van het geleidingsvermogen van alkalichloriden in het mengsel
tachtig gewichtsprocent 2-methoxyethanol en twintig gewichtsprocent
water en het mengsel zesennegentig gewichtsprocent 2-methoxyethanol en
vier gewichtsprocent water.•~ (de analytische scheikunde)

VERMEULEN Jean-Pi,erre (Zottegem) :
«Synthese van 3(2'methoxy-ethyl)1,2,4-cyclopentaantrion.» (de algemene
scheikunde, partim : organische)

VERSTRAETE Antoine (Sinaai) :
«Synthese van enkele xylopyranosiden als potentiële affiniteitslabels van
~-D-xylosidasen.» (de algemene scheikunde, partim: biochemie)

VINGERHOED J,ean-Pierre (Antwerpen) :
« Inhibitiestudie van ~-galactosidase van Escherichia coli.» (de algemene
scheikunde, partim : biochemie)

WYFFELS Wilfried (Roeselare) :
«Synthese en reductie van 2-(ethoxycarbonyl)-methyl-3-methyl-2-cyclopen
ten-1,4-dion.» (de algemene scheikunde, partim : organische)

Aard- en delfstofkunde

ELEWAUT Emile (Gent) :
« Petrografische studie van Devoongesteenten ontsloten aan de zuidrand
van het Bekken van Namen (Profiel te Pres/es langs de weg N22).» (de
petrografie)

HOLVOET Paul (Zwevegem) :
«Palynologisch,e studie van het profiel te Meetkerke en enkele andere
Boven-Pleistocene afzettingen.» (de stratigrafische paleontologie, zoölo
gisch gedeelte)
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VANDOOLAEGHE Marc (Poperinge) :
« Hydrogeologisch onderzoek in het duingebied te Nieuwmunster.» (de
toegepaste aardkunde)

Aardrijkskunde
AUDOORE Claudine (Oudenaarde) :

« Het Leiegebied van Deinze tot Drongen: studie van de landschappelijke
ontwikkeling als mogelijke basis voor natuurbehoud.» (de aardrijkskunde
van planten en dieren, partim : de aardrjikskunde van dieren)

BERT Kathleen (Brugge) :
« De varkensteelt en de mengvoederindustrie in West-Vlaanderen.» (de
economische aardrijkskunde)

CABUY Annie (Brugge) :
« Studie van de ·evolutie van het Belgisch kustlandschap als mogelijke
basis voor natuurbehoud.» (de aardrijkskunde van planten en dieren,
partim : de aardrijkskunde van dieren)

DEDUYTSCHE André (Varsenare) :
« Studie van enkele geomorfologische aspekten van het Zuidbrugse dal
landschap.» (de fysische aardrijkskunde)

DE MEY Pieter (Brugge) :
« Klimaatsclassificatie van de droge streken in Afrika ten Zuiden van
de Evenaar.» (de fysica van de aardbol en de meteorologie)

HEIRLINGS André (Gent) :
« Klimaatsclassificaties van de koude streken in het noordelijk halfrond.»
(de fysica van de aardbol en de meteorologie)

LIPPENS Dirk (St.-Gillis-Waas) :
«Studie van het Subantarktisch klimaat.» (de fysica van de aardbol en
de meteorologie)

MAENHOUT Béatrice (Tielt) :
« De melkveestapel en de zuivelsektor in West-Vlaanderen.» (de econo
mische aardrijkskunde)

MERCHIERS Jacques (Ukkel) :
« Gebruik van schakelanalytische methoden bij streekindeling. Verge
lijking met een vroeger onderzoek in het Land van Boom.» (de aardrijks
kunde der streken)

MOONEN Marcel (Dilsen) :
« Bijdrage tot de morfologie van het bekken van de Itterbeek, in N-E
Limburg.» (de fysische aardrijkskunde)

PENSAERT Monique (ZeIe) :
« De aardbeienteelt in België.» (de economische aardrijkskunde)

VANMAEKELBERGH Christine (Brugge) :
« Marginale gronden te Wingene. Een retrospektief-geografische studie.»
(de aardrijkskunde der streken)

VAN STEENDAM Henri (Gent) :
«Beriare. Bodem en landschap voor het einde van de XVllle eeuw." (de
aardrijkskunde der streken)

Dierkunde

BAEYENS Christine (Tielt) :
« Alkalische fosfatase in poly-morfonucleaire leucocyten van het paard.»
(de fysiologie der dieren, partim : histochemie)
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BLANKERS Gerda (Brasschaat) :
«Vergelijkende studie van myeloperoxidase in neutrofiele en eosinofiele
granulocyten.» (de fysiologie der dieren, partim : histochemie)

CAZIER Claire (Gent) :
«Histofotometrische bepaling van DNA in Crown Gall Tumoren van
Helianthus Annuus.» (de fysiologie der dieren, partirn: bijzondere
biochemie)

DAENINCK Johanna (Sleidinge) :
«Jaarcyclische variaties van het aantal sekretorische granules in het
neuro-sekretorisch tubero-hypofysair stelsel van Rana Temporaria L..»
(de morfologie der dieren, partim : endocrinologie)

DEBROUWERE Godelieve (Kortrijk) :
«Biochemische analyse van de restriktie van faag Lambda in vivo.» (de
'iysiologie der dieren, partim : genetica)

DEPICKER Anna (Roeselare) :
«Studie van de werking van restrictieenzymen, als voorbereiding op het
onderzoek van Ti plasmieden in Agrobacterium tumefaciens.» (de fysio
logie der dieren, partim : genetica)

DEROM Catherine (Gent) :
« Studie van de virale eiwitsynthese in Escherichia coli, geïnfekteerd met
niet-polaire amber manteleiwit mutanten van de RNA-Bakteriofaag MS2.»
(de fysiologie der dieren, partim : moleculaire biologie)

DE WAELE Rita (Zottegem) :
<. Studie over de invloed van vitaminen op de ontwikkeling van Noserna
apis Zander in Apis mellifica L..» (de fysiologie der dieren, partim: al
geme fysiologie)

DE WINTER Frank (Gent) :
«Kweekexperimenten met Fabrea Salina henneguy (ciliata, Heterotricha).
Invloed van saliniteit en voeding.» (de stelselmatige dierkunde, partim:
oecologie)

DHONDT Filip (Kortrijk) :
«Oecologische studie - met bijzondere aandacht voor de fenologie 
van de coleopterenfauna van een weide met gedifferentieerde vochtig
heidsgraad (Drongen - O.VI.).» (de stelselmatige dierkunde, partim:
oecologie)

JENSEN Preben (Kolding, Denemarken) :
« Bijdrage tot de kennis van de nematoden fauna uit een slibrijke en zand
rijke zeebodem in de zuidelijke Noordzee.» (de stelselmatige dierkunde,
partim : invertebraten)

LAUWERS Gerda (Mbanza Ngungu, Zaïre) :
«Masculiniteit - Feminiteit.» (de stelselmatige dierkunde, partim: verte
braten)

MEEUSEN Elza (Beerse) :
«Een specifieke radioimmunoassay voor respectievelijk runderneuro
fysine I en 11.» (de fysiologie der dieren, partim: algemene fysiologie)

METTRIE Renée (Wilrijk) :
«Kwantitatieve bepaling van 3-alanyl-uracil, 2-alanyl-3-isoxazolin-5-on en
aminozuren in kiemende zaden (pisum Sativum L.).» (de fysiologie der
dieren, partim : bijzondere biochemie)

RUBBERECHT Victor (Mortsel) :
«Beenderresten van de middeleeuwse nederzetting op de Senecaberg
te Grimbergen (provincie Brabant, België): herkauwers, paarden en
jachtfauna.» (de stelselmatige dierkunde, partim: dierlijke paleontologie)
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SWENNEN Luc (Hasselt) :
«Genetische analyse van het restriktie en modifikatie locus van een
colicinetolerante mutant van Escharichia coli.» (de fysiologie der dieren,
partim : genetica)

THIELEMANS Luc (Schaarbeek) :
« Migratie en mortaliteit bij de Pimpelmees (Parus c. caeruleus L.).»
(de stelselmatige dierkunde, partim : oecologie)

VAN DE VELDE Rita (Schellebelle) :
« De fylogenie van bakteriële rRNA cistronen V verwantschappen met
Escherichia eoli rRNA.» (de fysiologie der dieren, partim : microbiologie)

VANDORPE Eric (Nieuwpoort) :
« Studie van de postnatale groei van het Heum van de duif (Columba
Livia Domestica).» (de fysiologie der dieren, partim : algemene fysiologie)

VAN GOETHEM Greta (Wilrijk) :
« De replikatie van eu- en heterochromatine tijdens de celstrekking in
het hypocotyl van Lupinus angustifolius L.» (de fysiologie der dieren,
partim : bijzondere biochemie)

VAN HOECKE Helena (Wetteren) :
« Vergelijking van de replicatieve vormen bij de bacteriofagen MS2 en
q~.» (de fysiologie der dieren, partim : moleculaire biologie)

VANNEUVILLE Frans (Brecht)' :
« Betekenis van de generatietijd.» (de fysiologie der dieren, partim:
genetica)

VANOVERSCHELDE Rudy (Brugge) :
« Bijdrage tot de biologie van Himasihla Militaris.» (de fysiologie der
dieren, partim : algemene fysiologie)

VAN ROSSEM Veerle (Dendermonde) :
« De geografische variabiliteit van enkele antropog,enetische kriteria in
België, onderzocht aan de hand van een steekproef bestaande uit jongens
uit het lager onderwijs (schooljaar 1967-68).» (de stelselmatige dierkunde,
partim : v,ertebraten)

VAN SPEYBROECK Marijke (Kinshasa, Zaïre) :
« Invloed van enkele milieufaktoren op de levenscyclus van een mariene
nematood « Rhabditis Marina» (Bastian).» (de stelselmatige dierkunde,
partim : oecologi,e)

VERRETH Johan (Mechelen) :
« De invloed van enkele ecologische parameters op de ontwikkeling en
de reproduktie van de calanoïde copepood Eurytemora affinis Poppe,
in laboratoriumculturen.» (d,e stelselmatige dierkunde, partim : oecologie)

VLERICK Annik (Gent) :
« Studie van de vertaling van bakteriofaag MS 2 RNA in celvrije extrakten
van Escherichia coli.» (de fysiologie der dieren, partim: moleculaire
biologie)

WILLEMS Kristiaan (Leuven) :
« Ekologische studie van de ciliaten op ondergedompelde substraten
in een marien mini-ekosysteem.» (de stelselmatige dierkunde, partim:
oecologie)

Plantkunde

•

CRUYPELANS Lea (Reet) :
<~ Belang van de duur en de intensiteit van het terminaal donker rood
(OR) licht bij de remming van de kieming van door wit-licht-geïnduceerde t
zaden van Kalanchoe Blossfeldiana PoeIIn var. Feuerblüte.» (de fysiologie
der planten, partim : algemene fysiologie)
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DE BLUST Gerrit (Antwerpen) :
«Venvegetaties in het Turnhoutse (Antwerpen).» (de stelselmatige plant
kunde, partim : oecologie)

DE CONINCK Magda (Zomergem) :
«Cytologische bijdrage tot de taxonomie van Centaurea L. s./. (Astera
ceae).» (de stelselmatige plantkunde, partim: stelselmatige plantkunde
(thallofyten, bryofyten, pteridofyten, spermatofyten)

DE CONINCK Maria (Terneuzen, Nederland) :
«De fylogenie van bacteriële rRNA cistronen IV verwantschappen met
Chromobacterium Lividum rRNA» (de rysiologie der planten, partim:
microbiologie)

GOETGHEBEUR Paul (Oostende) :
«Digltaria Haiier (Poaceae) in de Flora Zambesiaca.» (de stelselmatige
plantkunde, partim: stelselmatige plantkunde (thallofyten, bryofyten.
pteridofyten, spermatofyten)

JANSSENS Danielle (Antwerpen) :
« Bijdrage tot de studie van de biosynthese van N-feruloylglycyl-L-phenyl
alanine, een sequentie van gerstproteïnen.» (de fysiologie der planten,
partim : biochemie)

STIEPERAERE Herman (Brugge) :
« Een floristisch-oecologische landschapsanalyse van het Houtland tussen
Sint-Joris en Tiel!.» (de stelselmatige plantkunde, partim : oecologie)

VERGAUTS Erika (Geraardsbergen) :
« Anatomie van de Cotylokselknoppen.» (de morfologie der planten)

VOGELEER Annie (Halle) :
« Invloed van de lichtintensiteit bij verschillende duur van de inducerende
fotoperiode op de zaadkieming van Kalanchoe Blossfeldiana PoeIIn var.
Feuerblüte.» (de fysiologie der planten, partim: algemene fysiologie)

Faculteit van de Geneeskunde

AGGREGATIES HOGER ONDERWIJS

CLEMENT Denis (Gent) :
«Onderzoekingen over de reflectoire regulatie van de bloeddruk en van
de vaattonus tijdens kontrakties van skeletspieren.»

DE REUCK Jacques (Gent) :
« De periventriculaire arteriële grensgebieden van het menselijk encepha
Ion. Morfologische, pathologische en klinische betekenis.»

DE RIDDER Leo (Antwerpen) :
« Determinerende rol van het gastheerweefsel bij zijn invasie door maligne
cellen. Studie in heterotypische associatie in vitro.»

WILLEMS Jan (Gent) :
« Experimentel,e bijdrage tot de farmakologie van Dopamine.»

LICENTIE IN DE SPORTGENEESKUNDE

BOUCKAERT Jacques (Roeselare) :
« Studie over de strekfunctie van de dorsale spierketen van het been.»

DE CORTE Jean-Paul (Wetteren) :
«De kaliëmie wijziging bij aerobe arbeid en haar weerslag op het ECG.
Wijziging in concentratie van enkele electrolieten bij verschillende types
arbeid.»
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Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding

LICENTIES

ASPESLAGH Johanna (Blankenberge) :
« Analyse van de kipbeweging aan de Olympische barre.»

BALCAEN Martine (Oudenaarde)' :
« Invloed van zwemmen op het menselijk organisme.»

BECKERS Erik (Antwerpen) :
« De invloed van warmte op de circulatie.»

BOLSSENS Lucia (Antwerpen) :
« Zwaartepuntverplaatsing bij de moderne skitechni,eken.»

BRABM Sigrid (Beveren-Waas) :
« Overslag voorwaarts met neerkomen op beide voeten.»

BROODCOORENS Catharina (Bevere-Oudenaarde) :
« Trainingseffecten bij jongeren in de puberteit.»

CALLENS Luc (Tielt) :
" Bewegingsanalyse van het rugwaarts gaan.»

DE GEYTER Marnix (Gent) :
" Postural sway.»

DEKENS Arlette (Gent) :
« Haut en coronaire bloedsomloop bij arbeid.»

DELAHAYE Rita (Antwerpen) :
« Biologische leeftijd en beenderontwikkeling.»

FROYEN Liliane (Hasselt) :
"Omtrent de typologie van basketbalspelers.» (invloed van geslacht en
training bij specifieke basketbaltesten)

GOOSSENS Veronica (Opglabeek) :
« Spierkrachttoename door isometrische of door isotopische spiertraining.»

HILLEWAERE Ronny (Menen) :
« Is het hart de beperkende faktor bij maximale duurarbeid.»

MEERT Dirk (Gent) :
« Vergelijkende studie tussen gaan en lopen aan een zelfde snelheid.»

MUSCH Jean-Philippe (Ukkel~, :
" De Salto voorwaarts bij grondoefeningen.»

PUTTEMANS Paul (Kasongo, Zaïre) :
« Hoogspringen: analyse van de afstoot bij buikrol.»

ROELANT Walter (Gent) :
"De invloed van het hoogteverblijf op het maximaal prestatievermogen,
bij terugkeer op zeeniveau.»

STORME Stephane (Gent) :
« Bijdrage tot het morfologisch en functioneel prestatieonderzoek bij
schermers.»

STRYBOL Caroline (Brugge) :
« Bewegingsanalyse van de smashbeweging in badminton.»

VAN BROEKHOVEN Michel (Mol) :
« Rijping, motorisch leren, training en gewoonte.» •
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VANDENHEEDE Luc (Deinze) :
<, De test van Wahlund. vergelijken met de maximale 02-opname.»

VAN DRIESSCHE Lutgarda (Zel"e) :
" De sprongtoets bij volleybaL»

VAN PARYS Linda (Gent) :
" Ritme en zenuwstelseL»

VAN SYNGHEL Mariene (Veurne) :
" Omtrent de typologie van de loper.»

VIAENE Hugo (Torhout) :
« Handbal: de sprongworp over de verdediging.»

VRIJENS Ann (Gent) :
" Het bewegingsverloop van de roeislag.»

Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen

DOCTORATEN

BAERT Daniël (Gent) :
"Ontstoring van faze-aansnijdingsregelaars door middel van niet-lineaire
filters.»

DECUYPERE Roland (Bissegem} :
"Berekening van bidimensionele. wrijvingsloze, schokgolfvrije stroming
doorheen subkritische. kritische en superkritische turbineschoepenrijen.
Bouw van een bidimensionele transsonische stoomtunneL»

VAN CALSTER André (Mechelen) :
" Vervaardiging en analyse van CdSe dunne film transistoren.»

VAN HOUCKE Freddy (Velzeke-Ruddershove) :
" Optimale implementatie van Boolese uitdrukkingen.»

VAN NIEUWENBURG Dirk (Gent) :
« Studie van het vervormingsgedrag van structureel licht beton.»

VAN SASSENBROECK Jan (Brugge) :
" Studie van de opsluiting van resonantiestraling in kwik.»

VERCAMMEN Hugo (Dendermonde) :
" De simulatie van warmteoverdracht en reaktie in een krakingsoven.»

VERSCHOORE Reinhart (Oudenaarde) :
"Het gebruik van de wegsimulator en de analoge rekenmachine in het
onderzoek van voertuigsuspensies.»

Ingenieurswerken

A. WETTELIJKE GRADEN

Burgerlijk bouwkundig ingenieur

BOELAERT André (Aalst) :
"Rechte en scheve kokerbruggen in spanbeton - overzicht van enkele
berekeningsmethodes.»

CLEMENT Herbert (Geraardsbergen) :
" Optimaal gebruik van geprefabriceerde I-liggers in de bruggenbouw.»
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COPPENS Luc (Aalst) :
« Berekening van een tonschaal met de ,exacte methode van Fluegge...

DE BACKER Daniël (St.-Pieters-Leeuw) :
« Gedeeltelijke voorspanning invloed van krimp. kruip en relaxatie op
decompressie en scheurvorming.»

OELEU Hugo (Kapellen) :
« Instabiliteit bij kegelschalen.»

DEMONIE Luc (Roeselare) :
« VergeliJkende studie van de verwarmingstypes bij eengezinswoningen...

DE PAEPE Hendrik (Wetteren) :
«Koherent-optische methodes voor de bepaling van de elasticiteits
modulus.»

O'HONDT Erik (St.-Niklaas} :
« Doorbuiging bij partieel voorgespannen betonlîggers...

GRUWEZ Paul (Poperinge) :
«Kritische studie van ontwerp- en berekeningsmethodes van kolommen
in gewapend beton.»

LOMBAERT Kris (Dendermonde) :
«Bouw van een diepzeehaven voor petroleumtankers met een laadver
mogen van 500.000 OWT tegen of nabij een rotskust. ..

MICHIELS Walter (Nieuwerkerken) :
« Statistische studie van de neerslag over het Zwalmbekken...

MONSART Johan (Gent) :
« Romaanse en Gothische gewelfbouw in Frankrijk...

MORLION René (Izegem) :
« Berekeningsmethoden voor rechthoekige platen in gewapend beton
belast met een trapeziumlast.»

RAES Elie (Nederhasselt) :
«Bouw van een diepzeehaven voor petroleumtankers met een laadver
mogen van 500.000 DWT tegen of nabij een rotskust. ..

SALEMB'IER Vincent (Kortrijk) :
« Optimalisering van de kostprijs van een grondwerk met opgelegd
profiel.»

SONNEVILLE Christian (Zomergem) :
« De A.A.S.H.O. - wegentesten.»

STOCK Robert (Aalter) :
« De A.A.S.H.O. - wegentesten.»

THEUWEN Bemard (Wervik) :
« Techni,ek van het afdammen van zeearmen.»

VAN BOGAERT Philippe (Gent) :
« Bekistingsdrukken bij de bouw van vertikale betonconstructies.»

VAN DAMME Daniël (Gent) :
« Opstellen van een berekeningsmethode voor brugdekverwarming.»

VAN DEN BOSSCHE Piet (Waarschoot) :
«Bepalen van de verankeringslengte van de wapening van een balk die
ingeklemd is in een wand.»

VAN DER VENNET Marc (Geilt) :
«Bepalen van de verankeringslengte van de wapening van een balk die
ingeklemd is in een wand.»
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VAN DE VYVER Raymond (Lokeren) :
« Afwatering van wegdekken in functie van de verkeersveiligheid.»

VANDEVYVERE José (Diksmuide) :
« Vergelijkende studie van de verwarmingstypes bij eengezinswoningen.»

VERHOEVEN Ronny (Gent) :
«Rechte en scheve kok.erbruggen in spanbeton - overzicht van enkele
berekeningsmethodes.»

WILLEMS Christiaan (Asse) :
« Afwatering van wegdekken in functie van de verkeersveiligheid.»

Burgerlijk metaalkundig ingenieur

COURTHEYN Joël (Zottegem) :
«Enkele aspekten van de Martensiettransformatie in lichtgelegeerde
stalen.»

CROMPHOUT Jan (Zottegem) :
« Oxydatie van geperste koperpoeders.»

FROEYMAN Roland (Roeselare) :
« Invloed van de legeringssamenstelling op de mechanische eigenschap
pen van een A - S7G.»

LOUWERS Frank (Gent) :
« Het vervluchtigend chlorurerend roosten van antimoonertsen.»

MAES Daniël (Gent} :
« Potentiaalmetingen van koper-nikf:ellegeringen in sulfaatoplossingen.»

MAMPAEY Frans (Mechelen) :
«Invloed van niobium en van adium op de mechanische eigenschappen
van zacht staal.»

VANDEWIELE Bernard (Kortrijk) :
«Scheiding van zinken cadmium uit chloridemilieu met carboxylzure
extraktanten.»

VERMEIRSCH Walter (Lokeren) :
« Metallurgische problemen bij het gebruik van HK-40 in nafta-krakers.»

VERSTRAETEN Paul (Gent) :
«Invloed van de basiciteit op de struktuur en de eigenschappen van
sinter.»

Burgerlijk scheikundig ingenieur

BIERMANS Paul (Mortsel) :
« De thermische kraking van propaan en zijn simulatie.»

DE DEKEN Jacques (Brugge) :
« Optimisatie van de isomerisatie van normaal-pentaan.»

DUMON Guido (Oostende) :
« Vloeistofpermeatie.»

NAUWELAERTS Paul (Wilrijk) :
« Simulatie van een destillatie met klepbodems deel 11.»

VAN DE STEENE Boudewijn (Gent) :
« Warmte:ransport en snelheidsprofielen in gepakte bedden.»

WITHOECK Luc (Izegem) :
« Invloed van de proces-variabelen bij de thermische kraking van naphta.»
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Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur

Richting A (sterkstroom)

HUISSEUNE André (Oostende) :
• Gedrag van de synchrone machine bij veranderlijke frequentie...

Richting B (zwakstroom)

ALGOET Paul (Roeselare) :
« Organisatie van computer systemen."

AMPE Patrick (Oostende) :
« Gekoppelde tem-structuren voor banddoorlaatfilters."

BEEUSAERT Margareta (Gent) :
«Vervaardigen van mikrogolf-geïntegreerde schakelingen...

BLANCKE Luc (Wevelgem) :
« Ontwerp van een seriele ASCII - interface voor de mikron.»

BURGELMAN Marc (Wetteren) :
« Invloed von een eindige kanaaldikte en van ionendrift op TFT - karak
teristieken."

CAENEPEEL Eric (Heusden - O.VI.) :
« Onderzoek van opgedampte teflonlagen...

COLPAERT Karel (Dend,ermonde) :
« Ontwerp en studie van Gunn- en Avalanche oscillatoren en versterkers
op microstrip.»

CRAPS Jean-Pierre (Oostende) :
«Bepaling van het ekwivalent circuit van diskontinuïteiten in microstrip
door middel van resonante technieken."

DE FEYTER Jean-Paul (Ninove) :
« Vermogenschakelaar met transistoren."

DE MESSEMAEKER André (Lokeren)! :
«Ontkoppeling van lineaire tijdsinvariante systemen door middel van
uitgangsterugkoppeling...

DE METSENAERE Johan (Knokke) :
« Software en hardware (ontwerp en bouw) voor grafische invoer."

DEMOLDER Michel (Ieper) :
« Eksperimenteel onderzoek van opgedampte halfgeleiderlagen...

DE PORRE Piet (Oostende) :
« Simulatie van een digitaal kommunikatiekanaal. ..

DE ROO Dirk (Gent) :
« Onderzoek naar nieuwe mechanische filterstru'kturen...

DE SMET Emmanuel (Gent) :
« Studie en ontwerp van een systeem voor synthetische apertuur sonar."

DESMET Walter (Gent) :
« Studie en ontwerp van een systeem voor synthetische apertuur sonar."

DE STECKER Hans (Brugge} :
« Simulatie van complexe digitale systemen...

DE VLEESCHHOUWER André (Berchem) :
« Toepassing van een mikro-ordinator in kontrole-systemen...
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DEWEERDT Luc (Ronse) :
« Theoretische en eksperimentele studie van ringresonatoren.»

DE WOLF Stefaan (Turnhout) :
« Numerieke veldberelçeningen in hall-generatoren.»

GOEDHART Geert (Antwerpen) :
« UHF-vermogenversterkers met transistors.»

GOSSEYE Christian (Geraardsbergen) :
« Minimale realisati.e van een rationale transfertfunktiematrix.»

HAVERBEKE Alex (Eeklo) :
«Ontwerp van een fast-Fourier-transformer door middel van een micro
geprogrammeerd systeem.»

HEYRMAN Christiaan (Antwerpen) :
« Mikrogolfoscillator met vier schijventriodes.»

HOEBEECK Dirk (Aalst) :
« Looptijdcorrectie van verspreide parameterfilters.»

HOEFKENS Daniël (Wilrijk) :
« Studie van acusto-optische modulatoren.»

LERNOUT Bernard (Menen) :
«Computerstudie van oppervlaktegolfkarakteristieken in piëzoëlektrische
kristallen.»

L1BBRECHT Erik (Menen) :
«Computerstudie van oppervlaktegolfkarakteristieken in piëzoëlektrische
kristallen.»

MAGNETTE Jacques (Mol) :
« Ontwerp en bouw van interface voor de omzetting van een digitale kode
tot teleschrijverkode.»

MARTENS Jean-Pierre (Eeklo) :
« Simulatie van elektronische netwerken op computer.»

PIK Han Tjhoen (Surabaja, Ind.) :
« Studie van acusto-optische modulatoren.»

ROSSEEL Henri (Ieper) :
« Onderzoek en automatisch meten van onrust bij fazeaansijding van een
thyristor.»

SUYKENS Robert (Oostende) :
« Mikrostrip gleufantennes.»

TAVERNIER Karel (Gent) :
«Uitbreidingen van het Wiener-Kalman-Bucy filter tot systemen met
stochastische parameters.»

VAN CROMBRUGGE Jan (Gent) :
« Ontwerp en bouw van een transiëntrecorder met kerngeheugen.»

VAN DE BRIEL Jean (Antwerpen) :
« Bouwen toepassingen van een kommunikatiesimulator.»

VANDENBULCKE Peter (Gent) :
« Studie van elektro-optische golfgeleiders en modulatoren.»

VAN DER HAERT Bernard (Gent} :
« Transistor balansversterker voor mikrogolven in bereik van 1 tot 2 GHz.»

VAN EGTEN Jacques (Gent) :
« Onderzoek van mikrostripantennes.»
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VAN HOlM lucien (Brugge) :
« Toepassing van een leesgeheugen bij het automatisch laden van pro
gramma's in een computer.»

VAN HOOGENBEMT Geert (Wilrijk) :
« Uitbreiding van de HP 91DDA calculatorinterlace met ponsbandappara
tuur."

VANHOUCKE Pierre (Mortsel) :
« Toepassing van een leesgeheugen bij het automatisch laden van pro
gramma's in een computer. ..

VAN HOUTRYVE Bertrand (Brugge) :
« Frekwentievermenigvuldiging met de step recovery diode. Theoretische
behandeling van de shunt mode."

VERGEYlEN Hedwig (Aalst) :
" Transmissielijnfilters met discrete reactanties...

VERHIEST Gilbert (Roeselare) :
" Numerieke berekeningen van MOS strukturen.»

VERPOUCKE luc (Oostende) :
« Onderzoek van de inschakelstroom van de thyristor in vermogen
schakelaars die samenwerken met ontstoringsfilters...

VERTRIEST Ronaid (Kortrijk) :
« De invloed van de mutuele koppeling bij fasegestuurde antenneroosters.»

VEYS Pierre (Oudenaarde) :
« Vervaardigen van microgolf-geïntegreerde schakelingen...

VIAENE Noël (Roeselare) :
« Ontwerp van een seriele ASC 11 - interface voor de mikron.»

Burgerlijk werktuigkundig ingenieur

ANSOMS Ronaid (loenhout) :
« Invloed van de niet-uniforme temperatuurverdeling op de eigenschap
pen van een hydrodynamisch glijlager.»

BULTHE Marc (Adinkerke) :
« Theoretische en experimentele studie van een zelfcentrerende hydrau
lische zuiger.»

CORDEWINER Harry (Tienen) :
« Werking van veren bij bogies...

DAENINCK Gery (Sleidinge) :
"Oplossing van niet-stationaire eendimensionale warmtegeleidingspro
blemen met behulp van de methode der eindige elementen...

DEClOEDT Michaël (Torhout) :
« Hydro-elektrische stappenmotor...

DE RIDDER lucien (Oudenaarde) :
« Technologische proEwen op wrijvingslassen...

DESMULlE Yves (Ieper) :
« De theoretische studie van de ultrasone boorbewerking...

HUYS Walter (Deinze) :
« Oplossing van niet-stationaire ,eendimensionale warmtegeleidingspro
blemen met behulp van de methode der eindige elementen.»

MAES Kris (Izegem) :
" Kritische omstandigheden voor het ratelen van werktuigmachines.»
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MARTENS Antoine (Nazareth} :
« Cumulatieve beschadiging op PVC. Wet van Miner.»

STEVENS Paul (Geraardsbergen) :
«Invloed van de niet-uniforme temperatuurvcrdeling op de eigenschap
pen van een hydrodynamisch glij lager...

VANDROMME Bart (Kortrijk) :
<, Theoretische en experimentele studie van een zelfcentrerende hydrau
lische zuiger.»

VANHOOF André (Mol) :
« Technologische proeven op wrijvingslassen.»

VAN HOVE Arnold (Vlissegem) :
« Hydro-elektrische stappenmotor.»

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotec~rtischingenieur

AGACHE José (Kortrijk) :
« Optimale periodieke kontrole."

ALGOET Karlos (Roeselare) :
« Niet-stationaire stroming in inlaatsystemen van verbrandingsmotoren.»

BOSSCHEM Eric (Opbrakel) :
« Reductie van de systeemorde bij interconnectie van netten.»

BRAEM Roger (Brugge) :
« Reductie van de systeemorde bij interconnectie van netten.»

BRUSSELMANS Antoine (Baasrode) :
«Een dinamisch wiskundig model voor een stoomgenerator met natuur
lijke cirkulatie.»

DAELEMANS Marc (St.-Niklaas) :
« Onderzoek door middel van simulatie naar de invloed van verschillende
previsiemodellen op het globale resultaat van voorraadbeheersystemen...

DE BOUCK Patriek (Tielt) :
«De vooraf berekening van de weerstand tegen brand van balken in
gewapend beton.»

DE BUCK Ferdinand (Gent) :
«Vergelijkende studie van het breukgedrag bij centraal gekerfde platen.»

DECUBBER Bernhard (Deinze) ;
«Vergelijkende studie van spikkelkorrelatietechnieken in de vervormings
analyse...

DE HEMPTINNE Gérard (Gent) :
«Vergelijkende studie van spikkelkorrelatietechnieken in de vervormings
analyse.»

DE KEYSER Robain (Deinze) :
« De analyse van signalen met behulp van digitale technieken: software
pakket voor signaalverwerking.»

DE MAESENEER Marc (Gent) :
« Werelddynamica.»

DUFRESNE Luc (Brugge) :
«Een dinamisch wiskundig model voor een stoomgenerator met natuur
lijke cirkulaHe...
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EECKELOO Noël (Oudenburg) :
«De vooraf berekening van de weerstand tegen brand van balken in
gewapend b.eton.»

HANSSENS José (Aalbeke) :
« Time-shared hybried simulatiesysteem.»

HOLVOET Walter (St.-Eloois-Winkel) :
« Vergelijkende studie van het breukgedrag bij centraal gekerfde platen.»

LAMBRECHT Luk (Hofstade) :
« Lineaire kwadratische optimale kontrole en overdrachtsfunktie realizatie:
het scalair geval.»

MAES Hugo (Temse) :
« Dynamische studie en regeling van een ethaankrakingsreaktor...

MORTIER Guido (Merelbeke) :
« Simulatie van een viertakt dieselkringloop...

PERSOONS Marc (Kortrijk) :
« Theoretische en numerieke studie van ruwheidskriteria...

VANBRANTEGHEM Jacques (Eeklo) :
"Toepassing van optimalisatietechnieken bij orderplanning van één
machine."

VAN RENTERGHEM Noël (Blankenberge) :
« Time-shared hybried simulatiesysteem...

VERFAELLIE Paul (Kortrijk) :
«Toepassing van optimalisatietechnieken bij orderplanning van één
machine.»

Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur

CARPENTIER Dirk (Gent) :
«i De invloed van de kanaaltunnel op de scheepvaart tussen Engeland en
België...

JUNGBLUTH René (Veurne) :
« Een studie over de voortstuwing van een hektreiler."

VAN DEN BRANDE Fernand (St.-Niklaas) :
" Een veri"licatie van de vaartweerstandsdiagrammen van Danckwardt.»

VAN DER MEULEN Koenraad (Antwerpen) :
« Het bouwen van binnenschepen in een hal. ..

WENSELAERS Paul (Reet) ;
«ProefnemingEn op de ferry Prins Philippe ter bepaling van haar dyna
misch gedrag in zeegang.»

Burgerlijk ingenieur-architect

BEERLANDT Johan (Nieuwpoort) :
« Woningbouw voor de minder-validen.»

DE BACKER Gérard (Antwerpen) ;
« Praktische vergelijking tussen een geïntegreerde en een klassieke ver
warmingsinstallatie.»

DEBELDER Anne (Wilrijk) :
.. Invloed van de vorm en de oriëntatie van de eengezinswoning op het
visueel thermisch en psychologisch komfort.»
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DEWAELE Christian (Aalter) :
'< Mog.elijkheden tot het verkeersvrij maken van de Kortrijkse binnen
stad.»

ROBlETTE Jean (Gent) :
« Komfort en ekonomie in de gebouwen in funktie van de beglazing.»

RUBENS Yves (Antwerpen) :
« Constructieve opvatting en berekening van trappen in beton.»

VAN BROEKHOVEN Leo (Wilrijk) :
« De functie van de openbare plaatsen in de stad.»

VAN DE VOORDE José (Oudenaarde) :
« Invloed van de vorm en de oriëntatie van de eengezinswoning op het
visueel, thermisch en psychologisch komfort.»

Burgerlijk werktuigkundig ingenieur (enige proef)

DRIESSENS Ronaid (WilriJk) :
« Studie van de drukgolven in het uitlaatsysteem van een hoog opgeladen
dieselmotor.»

B. WETENSCHAPPELIJKE GRADEN

Natuurkundig ingenieur

CRUCKE Filips (Gent) :
«Experimenteel onderzoek naar de mobiliteit van magnetische bellen in
granaten.»

DE VRIENDT Karel (Wilrijk) :
« Eindige elementen-analyse van een P.W.R. brandstofelement.»

KNOCKAERT Luc (Kortrijk) :
«Normale trillingswijzen van niet-lineaire dynamische sistemen met n
vrijheidsgraden.»

RYCKEBUSCH Steven (Brugge) :
« Biotechnische toepassing van de optimale kontrole.»

VAN DEN ABEELE Norbert (Evergem) :
« Röntgenemissiemikroanalyse van granaten voor magnetische bellen."

WAUTERS Jozef (Lier) :
« Elektrische metingen aan hooggedopeerde GaAs kristallen.»

Burgerlijk bouwkundig ingenieur

ILAGAN Remigio (Batangas City, Fil.) :
«Optimaal gebruik van geprefabriceerde I-liggers in de bruggenbouw.»

Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur

SCHRICKX Frank (Gent) :
« Analyse van de scheurgroei bij vermoeiing van gelaste constructies.»

Ingenieur in de nucleaire wetenschappen

FRANCHOIS Walter (Alveringem) :
« Studie van overgangsverschijnselen in een drukwaterkernreaktor."
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VAN DEN BRANDEN Willem (Lokeren) :
« Studie van overgangsverschijnselen in een drukwaterkernreaktor.»

VANDENBULCKE Guido (Veurne) :
« Bepaling van de 3-zone aanrijkingen van de kern van een P.W.R.»

VAN HOVE Herman (Gent) :
«Bepaling van de isotopenverhouding 235U/238U door gammaspectro
metrie na neutronenactivering.»

VERSTEELE Carlos (Oudenaarde) :
« Optimalisatie van een analoge functiegenerator.»

Ingenieur in de telecommunicatietechnieken

BAREL Alain (Roeselare) :
«Bepaling van een kleine fazeverschuiving in een spanning-gekontro
leerde stroombron door twee volledig verschillende methodes.»

LOOTENS Patrick (Gent) :
« Interface voor digicassetterecorder.»

VAN CAMPENHOUT Jean (Vilvoorde) :
« Automatisering van een meetopstelling voor mobiliteitsmetingen.»

Bedrijfskundig ingenieur
BRAECKMAN Daniël (Wetteren) :

«Poging tot verificatie van de aanpak van J. Mélèse op een 1~lein voc
dingswarenbedrijf.»

DE RUDDER Jean (Gent) :
.. Niet-ommantelde riemen: een kritische analyse van een produktie
uitbreiding...

VAN DIERDONCK Roland (Vinkt) :
« Produktieprogrammering met behulp van lineaire programmering...

Ingenieur in de bouwmechanica

DENYS Philip (Blankenberge) :
.. Invloed van uniforme stationaire windstromen op hangbruggen: model
onderzoek.»

STAEL Daniël (Torhout) :
« Ontwerp van ruimtelijke staafkonstrukties.»

Faculteit van de Economische Wetenschappen

DOCTORATEN

Handelswetenschappen

MORRAEYE Marie-Rose (Gent) :
« Rerum Novarum. Mogelijke invloeden van België.»

ROMBOUTS Geeraard (Antwerpen) :
« De financieel-economische betekenis van de gemeenten en de middelen
die hun aandeel in het structuurbeleid kunnen optimaliseren...

THEUNISSE Hilda (Wilrijk) :
«De gemeentelijke investeringen en hun financiering in de Antwerpse
agglomeratie.»
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Economische wetenschappen

(bedrijfseconomische richting)

COZIJNSEN Hendrikus (Utrecht, Nederland) :
«Theorie en praktijk van de financiële bedrijfsmodellen (Corporate
Financial Modeis) ...

LICENTIES

Licenties in de economische wetenschappen

(algemeen economische richting)

AMEEL Alphonse (Kamisuku, Zaïre) :
« De import-substitutie in Zuid-Amerika...

BIJTTEBIER Melheid (Bondo, Zaïre) :
« De hersenmigratie...

COUCKE Ariane (ZeIe) :
« De internationalisatie van het bankwezen...

DANEELS Roger (Dikkelvenne) :
« Het stelsel van de bankcoëfficiënten in België.»

DE MUNTER Oswald (Sleidinge) :
«De E.G. prijspolitiek voor dierlijke produkten in vergelijking met deze
van Groot-Brittannië en Denemarken.»

DE TAEYE Ludo (Opbrakel) :
«Het probleem van de verwijdering van vaste industriële afvalstoffen in
enkele zeehavengebieden.»

DEVENIJN Marcel (Oudenaarde) :
« De economische gevolgen van de verruiming van de Europese Econo
mische Gemeenschap voor de ontwikkelingslanden.»

FLAMENT Ludwig (Menen) :
«Het overleg terzake regionaal economisch beleid in de grensregio
Noord-FrankrijkJWest-België.»

HARDY Johny (Hasselt) : .,.-
« De Chinese opvatting overéle economische ontwikkeling.»

HENSELS Theo (Dilsen) :
«Externe effecten va de economische groei in de geïndustrialiseerde
landen.»

LEHEUWE Ivan (St.-Kw tens-Lennik):
« Het kredietver akkingssysteem in de Sovjet-Unie.»

LENAERT Antoon (Gent) :
«Het Rentenfonds als koersregulerend en/of openmarktpolitiek orga
nisme."

MELIS Pierre (Gent) :
« Technieken van portfoliose~ectie en -analyse.»

SLAATS Dirk (Gent) :
« Concentratie in de EEG.»

SMET Johan (Gent) :
« Economische toepassingsmogelijkheden van de speltheorie.»
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VAN DEN BERGE Agnas (Sleid!nge) :
<~ Directe investeringen in de ontwikkelingslanden.,)

VAN DEN HAUWE Arlette (Hofstade) :
« Controverse rond de « Zero Economie Growth ".»

VAN VLEM Dirk (Gent) :
« De betekenis van de buitenlandse handel van Japan voor zijn econo
mische groeL"

VUYLSTEKE Benoit (Gent) :
« De handelsaspecten van de Yaounde- en Arusha-overeenkomsten.»

(bedrijfseconomische richting)

BAERT Agnes (Menen) :
«Opvattingen over de betekenis van de «residuele» factor bij de
economische groeL»

BEGHIN Paul (Oudenaarde) :
"Invloed van de beheerstechnieken op de in voorraden geblokkeerde
geldmiddelen.»

BERNAGIE Magda (Hillegem) :
« De industrie in Zuid-Afrika.»

BERTELOOT Rita (Roeselare) :
« De markt van de Kultuur-kampernoelie.»

BLEYAERT Romain (Eeklo) :
« Commerciële onderzoekstechnieken bij de reclamevoering.»

SOELAERT Anne-Marie (Aalst) :
« De problematiek van de tewerkstelling in de confectienijverheid in de
streek van Geraardsbergen.»

SOSSUYT Rony (Brugge) :
« De concurrentiële positie van de Belgische metaalverwerkende nijver
heid in de E.E.G..»

BRUGGEMAN Werner (Waarschoot) :
« Theoretische en praktische vergelijking van previsiesystemen ter extra
polatie van tijdreeksen.»

BRUYNOOGHE Arnold (Brugge) :
<t Reclamedoeleinden : bepalingen en gebruik.»

GLOTTENS Godelieve (Destelbergen) :
« Kritische studie van de marktonderzoekstechnieken in verband met
nieuwe produkten.»

COCK Gonda (Ophasselt) :
«Het overheidsbeleid in België inzake milieuproblemen als gevolg van
de vestiging van grote industriële bedrijven.»

GRAEYE Paul (Opbrakel) :
« Methodes van commercieel onderzoek in verband met distributie.»

GRIEL Ludwig (Sleidinge) :
« De computer in de marketing.»

DAUWE Michel (Zeie) :
« Produktie- en marktstructuur der Belgische zuivelprodukten.»

DE BACKER Linda (Aalst) :
« De industrie van personenauto's in de EEG.»
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DECLOEDT Robert (Beernem) :
« Het consumentisme en zijn mogelijke weerslag op de commerciële
bele'dsvoering...

DE GERSEM Paul (Beernem) :
« De regionale economische wetgeving en planning in de drie nieuwe
EEG-landen."

DE KNOCK Eddy (Brugge) :
"Vergelijkend onderzoek tussen de projekten ter bestrijding van de
depressie in het « Plan van de Arbeid .. en de Keynesiaanse theorie inzake
conjunctuurpol;tiek...

DEMAECKER François (Charleroi) :
« Sociaal-economische aspekten van het professionalisme in de sport
in België...

DE MEESTER Emiel (Deinze) :
« De sociaal-economische structuur van Waregem...

DE MEYER Kathelijne (Gent) :
" De boutiques...

DE MULDER Diederik (Dendermonde) :
"Van het economisch expansiecomité voor het arrondissement Dender
monde naar de intercommunale Dender, Durme, Schelde."

DEN HAESE Luc (Zottegem) :
"Rollen in het koopbeslissingsproces : theorie en empirische bevindingen
bij aankoop van een wagen...

DE RIJCKE Betty (Waregem) :
"Houding van de werknemer tegenover geplande technologische en
organisatorische veranderingen in het bedrijf...

DE ROCKER Christiaan (Beervelde) :
« Vrijgestelde reserve of aftrekbare provisie in de inkomensbelastingen
in België en Nederland.»

DE RYCKE Antoine (Gent) :
« De invloed van de E.G.K.S. op de ijzer- en staalnijverheid ...

DE SMET Annie (Baasrode) :
" De markt van het speelgoed in België.»

DE STOOP Jackie (Gent) :
" De economische en planologische problematiek van het Deltaplan.»

DE VOGEL Marc (St.-Niklaas) :
«Stand van de Belgisch-Nederlandse besprekingen betreffende de ont
wikkeling van de Iinker-Scheldeoever.»

DE WILDE Robert (Zeie) :
« Evolutie van de landbouwstructuur in het Waasland.»

DHUYVETTER Jacques (Gent) :
« Heeft de consumptie-naturamarkt nog een economische betekenis? Met
toepassing in de provincie Oost-Vlaanderen."

ENGELS Luc (Sleidinge) :
« Vergelijking van de landbouwstructuur van een aantal gemeenten aan
de Zeeuwsvlaamse grens...

FLORE Luc (Gent) :
« De Belgische s;erplantenteelt in verwarmde kassen »

GEERAERTS G,eorges (Halle) :
« De keuze van en de relatie met het reclame-adviesbureau.»
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HOSTEN Erna (Oostende) :
« Actuele economische aspecten van de veeteelt in de Polders en zandig
Vlaanderen.»

JANSSENS Eric (Ninove) :
«Vergelij-king tussen de Sociaal-Economische Raad in Nederland en de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad in
België.»

JONCKHEERE Fernand (Oostende) :
« Oorzaken en gevolgen van de vervroegde oppensioenstelling.»

LAST Pierre (Waarschoot) :
« De invloed van de inflatie op de gezinsbesparingen.»

LEFERE Paul (Lichtervelde) :
« Problematiek aangaande de inplanting van een middenstandswarenhuis :
een casestudie.»

LENAERT François (Dendermonde) :
« Doelstellingen en mogelijkheden van een inkomenspolitiek.»

L1EVROUW Noël (Tielt) :
"Het bandwerk als arbeidssituatie. Sociaal-economische gevolgen en
oplossingen.»

MAES Daniël (Deinze) :
« De maritimisatie van de ijzer- en staalnijverheid in West-Europa.»

MEIRSSCHAUT Walter (Gent) :
«Studie van het leerfenomeen bij de consument en zijn impact op de
commerciële beleidsvoering.»

MERLIER Philippe (Kortrijk) :
« Buitenreclame."

MORTIER Willy (Aalter) :
« De Belgische aardappelmarkt in de Europese Gemeenschap...

MUSSCHE Johan (Zottegem) :
«Het marketingprogramma van de producent ven fotografische pro
dukten.»

NAESSENS Marc (Aalst) :
« De non-ferro-metaalindustrie in de E.E.G...

PELLEMAN Lucien (Lokeren) :
"Vergelijkende studie van de industrie en het technisch onderwijs
te Lokeren."

PLOVIE Greta (Oostende) :
« De vormgeving van de verpakking.»

ROBBERECHTS Leo (Wolvertem) :
" De weerslag van de milieuvervuiling op de economische activiteit.»

ROEGIST Romain (Eeklo) :
" De petroleumindustrie in de communistische landen van Europa.»

SOENEN Roger (Brasschaat) :
« De bedrijfseconomie van de topvoetbalverenigingen in België.»

STRUYVE Bernard (Ieper) :
« De evolutie van de kledingsnijverheid in het Europa der zes.»

SUSTRONCK Jan (Zwevegem) :
« Intern financieel beheer in de multinationale onderneming.»
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TEMMERMAN Daniël (Waregem) :
« Het neo-mercantilisme.»

THYSBAERT Nicole (St.-Andries) :
« De evolutie van de ,elektriciteitsnijverheid in België.»

VANCLOOSTER Luc (Moorslede) :
« Reclame en het kind."

VAN DER BERGHE Lutgart (Eeklo) :
«De invloed van de automatisering op de bedrijfsadministratie en
-organisatie...

VAN DEN BREMT Achille (Aalst) :
« De overheid in de nationale rekeningen.»

VAN DEN BULCKE Jean (Etterbeek) :
« Economische aspecten van de huisvuilverwerkende nijverheid.»

VAN DE VELDE Edward (Aalst) :
« Kadervorming in de grote onderneming.»

VAN GOETHEM Martine (Zottegem) :
« Het Nederlandse aardgas.»

VAN HASSEL Pi,et (Zeie) :
« Sociale marketing.»

VAN MEENSEL Eric (Mortsel) :
«Het perceptiefenomeen : betekenis bij de studie van het consumenten
gedrag en impact op de commerciële beleidsvoering.»

VAN NUFFEL Antoon (Aalst) :
« Het imago in marketing...

VAN PETEGHEM Martin (St.-Denijs-Westrem) :
« De lokalisatie van de petrochemische nijverheid in West-Europa.»

VAN ROSSEM Etienne (Dendermonde) :
«Kostennormen in de openbare administratie in het kader van het plan
ning-programming-budgeting system: met een praktisch voorbeeld op
het ministerie van tewerkstelling en arbeid.»

VAN SCHOORISSE Honoré (Opbrakel) :
«Veranderingen in de hiërarchische structuur van de regionale centra in
Zuid-Oost-Vlaanderen.»

VANWEZER Marie (Gent) :
«De evolutie van de Belgische industrie van de elektrische huishol,Jdap
paraten...

VERBEKEN Paul (Gent) :
« De economische betekenis van de inplanting van een luchthaven.»

VERHEECKE Willy (Reninge) :
«De industrie in het arrondissement Roeselare, structuur en perspec
tieven.»

VERKEMPINCK Frieda (Oostende) :
« Industrieterreinen in West- ,en Oost-Vlaanderen: resuttaten.»

VERSTUYFT Cecile (Gent) :
.. Het koopbeslissingsproces bij aankoop van een gebruiksgoed : toepas
sing bij de aankoop van een mantelpak.»

VERWAEREN Elie (Appels) :
« De field sales manager.»
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VIAENE Hendrik (Roeselare) :
« De markt van de verpakking van enkele dranken en vloeibare eet
waren.»

VIAENE Jacques (Zedelgem) :
« Een econometrisch model van de Belgische varkensmarkt.»

Speciale licentie in de accountancy en het fiscaal recht

DE WITTE Jacques (Zottegem) :
« De adviesfunctie van de accountant.»

Speciale licentie in de marketing en de distributie

DEMUYNCK Guido (Mortsel) :
« Het gedrag van de consument na aankoop.»

DUYCK Rik (Kortrijk) :
« Het consumentisme en de sociale verantwoordelijkheid van de onder
neming.»

HOSTYN Noël (Gent) :
« Imago van reclamemedia.»

VAN DER BIEST Gaston (Woubrechtegem) :
« Marketing van diensten.»

Faculteit van de Diergeneeskunde

AGGREGATIE HOGER ONDERWIJS

VAN HOOF Jan (Borgerhout) :

« Enkele biochem:5c:~() en technologische aspecten bij de verwerking van
rund- en varkensvlees.»

Faculteit van de Psychologische

en Pedagogische Wetenschappen

DOCTORATEN

Richting: Pedagogiek

DE CaRTE Georges (Brugge) :
«De werkelijkheidsbenadering door taalsymbolen. Een psycho-pedago
gische verkenning.»

YSEWIJN Pierre (Antwerpen) :
« Bijdrage tot een pedagogische evaluatie van dramatische expressie.
Een kritisch onderzoek naar de functie die dramatische expressie in het
opvoedingsproc:3 kan vervullen.')

Richting: Ontwikkelingspsychologie

PARMENTIER Roger (Schellebelle) :
« Een empirisch onderzoek over het deduktief denken tijdens de adoles
centie. Studie gesitueerd binnen de algemene problematiek van de
theorievorming in de denkpsychologie.»
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VAN OOST Paulette (Lauwe) :
«Onderzoek naar de eftekten van een behavioristische therapie voor
sociale angst. - Studie in het kader van de behavioristische theorie
over ontstaan, evolutie en behandeling van fobieën.»

Richting: Bedrijfspsychologie

DE BRABANDER Albert (Bosvoorde) :
«Onderzoek naar het verband tussen taakonzekerheid en organisatie
struktuur. Informatietheoretische verklaring van de samenhang en experi
mentele toetsing bij individuen en kleine groepen van enkele basis
hypothesen.»

LICENTIES

Richting: Pedagogiek

BESSEMANS Marc (Mbanza-Ngungu, Zaïre) :
«Proeve tot psycho-pedagogische beschouwingen over motivatie met
het oog op zelf-actualisatie.»

BOON EN Roger (Lommel) :
« Straf'ien op school. Een exploratieve studie.»

CALES Aimé (Gent) :
« Onderzoek naar de houding t.o.v. jeugdliteratuur bij jongeren. Onderzoek
naar het verband tussen sociaal milieu en de houding t.o.v. jeugdliteratuur
als vrije-tijdsbesteding bij jongeren tussen 12 en 15 jaar.»

CAUTREELS Paul (Wilrijk) :
«Vernieuwd Wiskunde-onderwijs op de basisschool. Een onderzoek naar
de houding van onderwijzers tegenover het vernieuwd wiskunde-onder
wijs ·en eventuele recyclage in dat verband.»

DEBONNET Johan (Zwevegem) :
«Proeve tot onderzoek naar het rendement van harmonische persoon
lijkheidsvorming op school via de tekenlessen ...

DEBUNNE Hubert (Gent} :
«Empirisch sociaal-psychologische studie omtrent het druggebruik onder
de jeugd in België...

DE MUNTER Eddy (Wetteren) :
«De lerarenopleiding in Engeland en Wales. Een vergelijkende studie
in het perspectief van een eventuele organisatie in E.E.G.-verband.»

DEPUYDT MarcelIa (Veurne) :
«Onderzoek naar de correlatie tussen de school rangen en de rangen
behaald op een intelligentietest, een stilleesproef en het oordeel van
de leerkracht over zijn leerlingen.»

DUMON Christiane (Antwerpen) :
«Anti-autoritaire opvoeding. Een theoretische evaluatie van een nieuwe
opvoedingsstijl en een exploratief onderzoek naar de autoriteitsrelatie in
de basisschool.»

GEUKENS Maria (Geel) :
«D.e affectieve ouder-kind relatie tijdens de eerste levensjaren van het
kind in pedagogisch perspectief. Literatuurstudie.»

HANSSENS Willy (Gent) :
« Poging tot analyse en bestudering van het fenomeen agressie in peda
gogisch perspectief. Literatuurstudie.»
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HEENE Aimé (Eeklo) :
« Het rendement van de lineaire, de vertakte en de klassikale geprogram
meerde instructie. Een experiment.»

HENS Maria (Lommel) :
« Team Teaching. Theoretische studie en onderzoek naar samenwerkings
structuren in het « conventioneel .. middelbaar onderwijs.»

LANGERAERT Frank (Gent) :
« Exploratieve studie naar de methodes gebruikt in jeugdbewegingsleven
en hun pedagogische waard·e, bij 14- tot 16-jarigen.»

PAUWELS Frank (Mechelen) :
« Exemplarisch onderwijs. Een theoretische studie met inbegrip van
didactische evaluatie en onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden in
het huidig schoolsysteem.»

POTVIN Marc (Wilrijk) :
« Onderzoek naar de waarde en de betekenis van het begrip «autoriteit»
in de opvoeding tot zelfdiscipline.»

RAES Kristin (Roeselare) :
«Coëducatie en Coïnstructie. Een studie betreffende de mogelijkheden
van gemengde vorming met inbegrip van een exploratief, empirisch onder
zoe'k bij leerkrachten."

THUY Rita (St.-Gillis-Waas) :
« Groepsdynamica in opvoeding en onderwijs: Een studie van de relaties
leerkracht-leerling met implicaties voor de lerarenopleiding.»

VERLINDEN Ludo (Kessel) :
« Onderzoek naar variabelen die optreden in de leerkracht-leerling relatie
op grond van al of niet gemengd hoger sekundair onderwijs. Opiniepeiling
hieromtrent bij eerstejaars-universiteitsstudenten.»

Richting: Orthopedagogiek

AUDENAERT Leo (Kapellen) :
« Rollenspel in verband met de school.»

BALCAEN Linda (Gent) :
«Adviesorganen bij plaatsing van matig, ernstig en zwaar mentaal gehan
dicapt·e kinderen. - Inventarisonderzoek - Onderzoek naar criteria waar
op men steunt bij de keuze tussen dagscholen, semi-internaten en
residentiële behandeling.»

BAUWENS Noëlla (Wetteren) :
« Kritische studie van de opvoeding in een Israëlische kibboets.»

BONTE Freddy (Passendale) :
«Proeve tot inventarisatie van de Belgische wetgeving over de gehan
dicaptenzorg. Kritische evaluatie vanuit orthopedagogische perspektieven.»

BONTE Karin (Brabanta, Zaïre) :
« Opvoedingshulp in het natuurlijk milieu op justitieel vlak. Karakterisering,
situering in de Belgische wetgeving en realisatie aan de jeugdrechtbank
te Gent.»

CALLEBAUT Luc (Zottegem) :
«Beïnvloedende factoren en toekomstperspectief bij de beroepskeuze
van jeugdige delinquenten in het R.O.O.G. te Ruiselede.»

DE CLERCQ Walter (St.-Niklaas) :
« Onderzoek naar de situatie van de centra voor eerste onthaal in België.»
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DE GANCK Hilda (Gent) :
« Het jeugdbeleid op rijksniveau en op plaatselijk niveau in Frankrijk.»

DE GRYSE Martine (Oostende) :
«Onderzoek naar de nood aan een open servicecentrum voor jongeren
binnen het kader van het jeugd- en jongerenwerk. Eksploratiefonderzoek
bij jongeren tussen 14 en 22 jaar in het Nederlandstalig landsgedeelte
(Oostende).»

DE JAEGHER Maria (Brugge) :
«Benadering van de persoonlijkheid door middel van projectieve tech
niek,en. Een interpretatief-theoretische studie met specifieke aandacht
voor de Baumtest van K. Koch.»

DEPOORTERE Christine (Oostende) :
« Een vergelijkend onderzoek naar de psycho-motoriek bij astmapatiëntjes.
Een onderzoek bij niet-behandelde, recidiverende en behandelde astma
patiëntjes en niet-astmatici.»

DE VRIESE Daniël (Oudenaarde) :
<~ Kritische studie van de opvoeding in een Israëlische kibboets.»

DURINCK Magda (St.-Amandsberg) :
« Kritische studie van de opvoeding in een Israëlische kibboets.»

DUTRE Michiel (Beveren) :
«Krisistheorie en -interventie. Onderzoek naar de kliënten en hulp
verleners in krisisopvang- en begeleidingscentra. Groepsverschillen tussen
hulpverleners en hulpvragers in de perceptie van spanningsvolle gebeur
tenissen.»

GODDYN Jan (Gits) :
«Interne en externe kontrolelokalisatie bij dystrophia musculorum pro
gressiva. Exploratief onderzoek in België naar de existentiële proble
matiek verbonden aan deze ziekte.»

HELON Christiane (Merchtem) :
« Het aandeel van levenservaringen bij het totstandkomen van een schizo
frene levenswijze.»

HENKENS Luc (Antwerpen} :
<ç Kritische studie van de opvoeding in een Israëlische kibboets.»

HOLLEVOET Dorien (Roeselare) :
« Het open jeugd\'/erkbeleid in de Duitse Bondsrepubliek.»

LAGRAIN Guido (Tielt) :
«Onderzoek naar de vernieuwing van het aanvankelijk wiskunde-onder
wijs bij visueel gehandicapten.»

L1EVENS Jos (Beernem) :
«Krisistheorie en -interventie. Onderzoek naar de kliënten en hulpver
leners in krisisopvang en -beg,eleidingscentra. Groepsverschillen tussen
hulpverleners en hulpvragers in de perceptie van spanningsvolle gebeur
tenissen.»

MAERTENS Johan (Brugge) :
«Onderzoek naar de uitgangspunten van de «wet van 9 juli 1973 tot
wijziging van de wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de
jeugd» en toetsing hiervan aan de maatschappelijke realiteitt waarop ze
betrekking hebben.»

NEELS Eddy (Beveren-Waas) :
« Kan België zich, qua selectie en opleiding van opvoeders, richten op het
buitenland, inzonderheid Nederland en Frankrijk ?»
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NIEWOLD Denise (Wilrijk) :
« Onderzoek naar het spel van het mongoloïde externe lagere-schoolkind.
Bijdrage van de ouders in de opvoeding tot spel.»

PUTTAERT Denise (Anderlecht) :
« Kritische studie van de opvang van gastarbeiders langs het onderwijs.»

SCHOUTTEET Marie (Knokke-Heist) :
« Benadering van het seksuele gedrag en de puberteit. Naar aanleiding
van de studie van een kibboetssamenleving.»

STOCKMAN Constant (Antwerpen) :
« Epilepsie. Onderzoek naar de invloed van de psycho-sociale context bij
epilepsieaanvallen.»

VAN DE VEIRE Edouard (Merksem) :
ft Aanvaardings- of verwerpingspatronen van de deviantrol bij gedeti
neerden. Een onderzoek aan de hand van de semantische differentiaal.»

VAN HOECKE Nadine (Assenede) :
ft Meervoudig gehandicapten: de orthopedagogische problematiek van
gehoorgestoorde hersenverlamde kinderen.»

VERSTICHEL Marianne (Oudenaarde) :
« Anti-autoritaire opvoeding. Een onderzoek naar haar bronnen en
evolutie en haar waarde als pedagogisch alternatief van de bestaande
voorschoofse opvoeding.»

VERSTRAETEN Hilde (Wilrijk) :
« Speltherapie. - Literatuurstudie - Descriptief onderzoek.»

VERVAET Christiane (Wetteren) :
« Anti-autoritaire opvoeding. Een onderzoek naar haar bronnen en
evolutie en haar waarde als pedagogisch alternatief van de bestaande
voorschoolse opvoeding.»

VEYS Arlette (Gent) :
« Toetsing van het opvoedingssysteem gezinstehuis op zijn orthopeda
gogische waarde.»

VOLCKAERT Claude (Wervik) :
« Socialisatie ·en normalisatie van ernstig mentaal gehandicapten: een
exploratief onderzoek naar de residentiële setting hieromtrent in enkele
nederlandstalige instellingen van België.»

Richting: Ontwikkelingspsychologie

BLOM Maria (Antwerpen) :
«, Behandelingsmethode van dyslexie door Tomatis : een kritische studie."

BOUDREZ Hedwig (Roeselare) :
« Celbeleving bij gevangenen. Een onderzoek bij gedetineerde mannen in
de gesloten gevangenis te Gent.»

BUYSSE WiJliam (Gent) :
« Een vergelijkend onderzoek naar de verschillen in prestaties van ver
bale aard bij kleuters afkomstig uit verschillende socio-economische
milieus.»

CLAEYS Mireille (Waregem) :
« Sociaal-psychologisch onderzoek: houding van de echtgenote tegenover
de A.A.-er te Wareg.em.»

COLAERT Marijke (Diksmuide) :
« Invloed van opleiding en ervaring op het denken over menselijk gedrag.»
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DE BOCK Godelieve (Tenda, Zaïre) :
« Juridische en psychische aspekten van de gevolgen van echtscheiding
en scheiding van tafel en bed voor de kinderen.»

DECOMBEL Jenny (Oostende) :
« Seksuele opvoeding op school in België en Zweden.»

DE GRAEVE Martine (Aalst) :
«Onderzoek naar de mogelijke verschillen in het persoonlijkheidsbeeld
van twee groepen volwassen mentaal gehandicapten, al dan niet lang
durig in een instelling verblijvend.»

DE GROOTE Charlotte (Oudenaarde) :
« Bijdrage tot de studie van de vroege ervaring met behulp van crossfoste
ring. Deel I : de invloed op de latere sociale voorkeur.»

DE KOKER Herman (Herzele) :
« Lichte gezichtsstoornissen bij kinderen op de gewone lager,e school in
verband met hun leerprestaties...

DE NEVE Nadina (Adegem) :
«Klinisch-psychologische studie van de house-tree-person test met
praktische toepassing op alkoholisten.»

DE VOGELAERE Liliane (Gent) :
« ExploraHef onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geheugen
proeven bij licht mentaal gehandicapten.»

DEVOS Liliane (Menen) :
«Het hyperkinetisch gedragssyndroom, de specifieke leermoeilijkheden
en de emotionele problematiek bij kinderen die lijden aan het minimale
hersendysfunctiesyndroom.»

DE WAEL Marie-Thérèse (Lier) :
«Gemis aan en verlies van bemoedering tijdens de eerste levensjaren
«< Maternal deprivation »). Een literatuurstudie.»

DE WINTER Marijke (Gent) :
«Analyse van een nieuwe onderzoeksmethode in de psychologie. De
metode van de geprogrammeerde gevallen.»

DHOOGE Luc (Gent) :
«Gestalttherapie en Zen-boeddhisme. Vergelijking van twee oplossings
modellen voor menselijk Jijden.»

DIETENS Erna (Buggenhout) :
«Psychologische problematiek bij antikonceptie. Theoretische studie en
exploratief onderzoek.»

DUFLOU Bernard (Vlaemertinge) :
«Open j.eugdwerkconcept in de Nederlandse en Duitse jeugdwerk
literatuur.»

DUTHOlT Rita (Brugge) :
«De werking van de jeugdbeschermingscomités geprojecteerd op de
gezinsbehandelingstheorieën.»

FRANCK Hilde (Roeselare)' :
« Houding van adolescenten tegenover hun pleegouders.»

GERBER Kristien (Poperinge) :
« De seksuele en de relationele problematiek van de paraplegiei.»

GOUSSEY Francine (Moorslede) :
«De methode van de gevallenstudie in de vorming tot psychologisch
raadgever.»
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HERMKENS Yvonne (Stal-Koersel) :
« Invloed van het sociaal-ekonomisch milieu op kreativiteit bij kinderen
van de eerste graad.»

HOLLOWAY Patricia (Smetlede) :
« Thematische apperceptietest : vergelijkende studie naar de diagnostische
relevantie van de Symonds Picture Story Test en de Columbus van
Langeveld, na collectieve afneming.»

HUYS Marie-Claire (Gistel) :
« De ouder-kind relatie binnen het pleeggezin. Vergelijkende studie van
de pleegrelatie met de normale relatie tijdens de adolescentiefase.»

LATHOUWERS Ludo (Kapellen) :
(~Zelfonthulling : een thema uit de humanistische psychologie met een
empirisch onderzoek bij leerkrachten.»

LIPPENS Hilde (Gent) :
« Differentiële studie van waarden en normen in de verschillende sociale
klassen. Met nadruk op de rol van het gezin bij het tot stand komen
van de verschillen.»

LOQUET Marie-Rose (Waregem) :
« Sociaal psychologisch onderzoek: onderzoek naar de onderlinge relaties
in de A.A.-groep te Waregem.»

MAENE Martine (Brugge) :
« Attitude-onderzoek bij buitenhuiswerkende vrouwen tegenover pijn
stillende middelen. (Studie in Groot-Brugge).»

MAES Hugo (Brugge) :
« De thematische apperceptietest. Vergelijkende studie van de diagnos
tische relevantie van de Blacky Pictur,es-test en de Patte Noire-test.»

NOTTE Lutgarde (Gent) :
« Gezinstherapie gezien vanuit de communicatietheorie.»

PANIER Anne-Marie (Antwerpen) :
« Poeve tot studie naar het belang van kreativiteit in de ontwikkeling naar
psychische gezondheid.»

PERCK Anne (Willebroek) :
« Motivationele en persoonlijkheidsfactoren die meespelen bij het reizen
van jeugdigen. Een toegepast onderzoek naar enkele psychologische
aspecten van het toerisme van 14- tot 24-jarigen.»

REYPENS Agnes (Leuven) :
« Enkele existentieel-fenomenologisch georiënteerde psychologen over de
psychologische raadgeving.»

RIJNDERS Paulus (Terneuzen, Nederland) :
« De psycho-sociale klachten in de huisartsen praktijk.»

ROELANTS Nicole (Leuven) :
« Jeugd en Lectuur. Een concreet onderzoek in twee instellingen van het
Middelbaar Onderwijs.»

ROGIERS Roland (Lokeren) :
« Kritische analyse van de rapportage in de jeugdbescherming. Beschou
wingen vanuit diverse deviantie-theorieën.»

ROMEYN Anny (Elsene) :
« De criminaliteit van de vrouw in maatschappelijke context. Poging tot
verklaring aan de hand van een onderzoek naar antecedenten van ge
detineerde vrouwen.»
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SLECHTEM Maria (Bilzen) :
«Erich Froma: een synthese van zijn psychoanalytisch denken. Met
ethische en maatschappelijke implicaties...

SOLOME Michel (Sleidinge) :
«Onderzoek naar oorzaken en omstandigheden van de epileptische
aanval.»

SPIESSCHAERT Wilfried (Zandvliet) :
« Dyscalculie. Oorzaken en behandeling.»

TERNEST Godelieve (Rumbeke) :
« Gezinstherapie: situering en kritische analyse van de Palo Alto-School."

T'JOLLYN Greta (Waregem) :
« Freud's droomtheorie. Bronnen, toepassing, therapie, kritieken.»

TUYPENS Francine (Zottegem) :
"De ontwikkelingsfasen in het tekenen van het kind tussen twee en zes
jaar. Een vergelijkende studie van de evolutieschetsen van Kerschenstei
ner, Luqut en Löwenfeld en een evolutieschets, opgesteld in 1973-1974,
aan de hand van de analyse van 1500 tekeningen van kleuters uit Oost
Vlaanderen, tussen twee en zes jaar.»

VANDE PUTTE Marie-Françoise (Kortrijk) :
'I De psycho-motorische ontwikkeling bij vier- en vijfjarige tweelingen.»

VANELSTRAETE Mia (Avelgem) :
«Benadering van het seksuele gedrag en de puberteit. Naar aanleiding
van de studi.e van een kibboetssamenleving.»

VAN GREMBERGEN Claudine (Gent) :
« Bijdrage tot de studie van de vroege ervaring met behulp van "cross
fostering ». Deel 11: invloed op het later gedrag in "open-field .. tests.»

VAN LOOCKE Patrik (Brugge) :
"Kenmerken van het woonwagengezin en zijn houding ten opzichte van
de hulpverlening.»

VANOSMAEL Daniel (Etterbeek) :
"Over ontmoetingsgroepen. Basisfilosofie, belang en funktie van de
trainer."

VAN OSTAEYEN Maria (Merksem) :
" Introversie, extraversie ·en het verwerven van slokdarmspraak na laryn
gactomie.»

VAN WAESBERGHE Josiane (Assenede) :
"Psychologische problematiek bij antikonceptie. Theoretische studie en
exploratief onderzoek.»

VERHASSELT Mia (Eeklo) :
"Diagnostische r.elevantie van het grafologisch analysesysteem van Dr.
B. Wittlich.»

VERHEYDEN Karin (Gent) :
" Observatie van gezinsinteracties. Analyse van bestaande systemen.»

VERHEYDEN Octaaf (Dendermonde) :
"Onderzoek naar de attitudes van vrouwelijke laatstejaars leerlingen ten
aanzien van hoger onderwijs, in het bestuurlijk arrondissement Dender
monde.»

VERMEIREN Martine (Wilrijk) :
«Het diagnostisch redeneren in het kader van P.M.S.-werk. Proeve tot
ontleding van denkstrategieën.»
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VERVAELE Agnes (Staden) :
« Psychofarmaca-gebruik in de psychiatrie. Psychologische benadering
van het vóór of tegen.»

VRIJDERS François (Steenhuffel): :
« Een vergelijkende studie tussen enkele diensten voor studie-advies.»

WYBAILLIE Brigitte (Kortrijk) :
cc Psychologische aspecten van het afatisch syndroom.»

Richting: Bedrijfspsychologie

BEIJERS Ingrid (Brasschaat) :
cc De invloed van ouderlijke attitudes op beroepswisseling. Vaststellingen
bij arbeiders der gemeente Merksem.»

COESSENS An (Deinze) :
cc De bijdrage van de onderneming tot de integratie van buitenlandse
werknemers in onze samenleving. Een kwalitatieve analyse van integratie
kaders.»

DE CORTE Wilfried (Kortrijk) :
cc Het indiceren. Enig,e metatheoretische bemerkingen bij het opera
tionaliseren van theoretische termen.»

DECRAMER Johan (St.-Niklaas) :
cc Studie van de leiderschapsvragenlijst van Fleishman en vergelijking met
de LPC-Schaal van Fiedler.»

DELBEKE Lieven (Kortrijk) :
cc Beroepskundige studie van de kraanman in de Belgische haven
bedrijven.»

DE RAEDT Fernand (Gent} :
cc Fenomenologische benadering van gezinsconflicten.»

DE REES Myriam (Eppegem) :
cc Arbeidstevredenheid van de arbeidster op het uitvoerend niveau in
relatie met ergonomische factoren. Onderzoek verricht in de N.V. Levis.»

DE WAELE Peter (Reet) :
cc Kritische analyse van de opleiding tot manager. Een literatuurstudie
met inbegrip van een exploratief onderzoek.»

KINDT Pierre (Passendale) :
cc Simuleren en aggraveren van fysische klachten.»

MAELSTAF Monique (Antwerpen) :
cc Een onderzoek naar de motieven bij de beroepskeuze van animatie
cineasten.»

ONGENAET Lucas (Gent) :
cc Vallditeits- en betrouwbaarheidsonderzoek van de CRD-Testbatterij. Een
kritische analyse.»

STEVENS Joseph (Antwerpen) :
cc Een onderzoek naar de werking van variabele werktijd bij de ver
zekeringsmaatschappij" Royale Beige ».»

STROO Marleen (Knokke) :
cc Ergonomische preventiemaatregelen met betrekking tot ongevallen bij
kinderen in de hoogbouw. Een exploratief onderzoek verricht bij apparte
mentbewoners met kinderen en bij architekten.»

VAN DINTER Karel (Antwerpen) :
« Onderzoek naar de job-satisfaktie van een beperkte groep praktizerende
P.M.S.-psychologen.»
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VERHULST Francine (Aalst) :
«Exploratief onderzoek naar het gebruik van vakliteratuur in de onder
neming.»

WASTlELS René (Lembeek) :
« Het imago van de werknemer omtrent de industriële organisatie waarin
hij werkt.»

Faculteit van de Landbouwwetenschappen

DOCTORATEN

AGRIANTO Gwan (Semarang, Indonesië) :
« Microbieel-ecologische studie van bosgronden onder verschillend boom
bestand.»

BEYAERT Guido (De Pinte) :
« Immunochemisch onderzoek over O-antigenen van Vibrlo cholerae.»

CONTRERAS Roland (Welden) :
,~Vertaalde nukleotidesekwenties uit het A-eiwitgen en het polymerasegen
van de RNA bakteriofaag MS~.»

CUETO DUTHURBURU Luis (Lima, Peru) :
« Bijdrage tot de studie van de bodems van de Chincha vallei (Peru) en
de verbetering van hun fysische karakteristieken bij het gebruik van
Polyacrylamide.»

DEBERGH Pierre (Gent) :
« Antheren- en pollenkultuur voor het bekomen van haploïde embryo's van
Lycopersicon spp.»

DELCOUR Eric (Lauwe) :
«Bijdrage tot de studie van de genetische bestrijding van de koolvlieg
(Hylemya brassicae Bouché).»

GABRIELS Donaid (Gent) :
«Studie van het watererosieproces door middel van regenvalsimulatie op
al dan niet kunstmatig gestruktureerde gronden.»

GOORIS Joseph (Sint-Agatha-Berchem) :
«Bijdrage tot de Studie van de Verspreiding, de Biologie, de Pathogeni
teit en de Populatiedynamica van de Gramineeënwortelknobbelnematode
Meloidogyne naasi Franklin 1965.»

MOENS Robert (Wieze) :
«Bijdrage tot de Ecologie van de Leverbotslak, Lymnaea fruncatula
Müller.»

SCHARPE Alberik (Heverlee) :
«Ribonucleïnezuur geassocieerd met chromosomale eiwitten in kiemen
van Pisum sativum L.»

TROONEN Hugo (Hasselt) :
« Biosynthese van een nieuw ~-Iaktam antibiotikum (D-2-amino-2-carboxy)
ethyl -1-thioacetamido -6-penicillaanzuur.»

VERDONCK Omer (Gent) :
«Bijdrag.e tot de studie van de bodemfysische en fysico-chemische
eigenschappen van tuinbouwsubstraten.»

VERLOO Marc (Oudenaarde) :
« Komplexvorming van sporenelementen met organische bodemkomponen
ten.»
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VIAENE Jacques (Zedelgem) :
« Ekonometrische studie en prognose van de Belgische rundveemarkt op
basis van een rekursief model.»

Ingenieurswerken

Landbouwkundig ingenieur
BAUTMANS Jozef (Schaarbeek) :

« Verjongingstoestand in het Zoniënbos.»

BEKAERT Godfried (Tielt) :
« Oogsten van algen uit massakulturen.»

CREVITS Gabriël {Leffinge~ :
« Gemengde toepassing van vloeibare meststoffen en herbiciden in land
bouwgewassen.»

DE BOCK Erik (Doel) :
«Goedkope produktie van virusvrije stekken van maniok (Manihot escu
lenta Crantz.) via kalluskultuur in vitro.»

DEDEYNE Freddy (Torhout) :
« Elementen uit de evolutie van een landbouwbedrijf sinds 1922.»

DE NOLF Philip (Roeselare) :
« Verticillium bij de kultuurpaddestoel, Psalliota Bispora Lange.»

DE SCHEPPER Paul (Overmere) :
«Ruimtelijke ordening in de oude Scheldemeander tussen Wetteren en
Zele.»

DE SMET Hugo (Assenede) :
« Literatuurstudie over de problematiek van afwijkende vleeskwaliteit.»

DE VLEESCHAUWER Dirk (Opbrakel) :
«De invloed van polyacrylamide op de fysische vruchtbaarheid van
leemgronden en in bijzonder op de kieming van suikerbieten.»

FIEMS Leon.el (Torhout) :
« Onderzoek naar de dynamiek en produktiviteit van melkvee.»

GEVAERT Frans (Roeselare) :
« Samenwerkingsvormen bij landbouwers in een Westvlaamse gemeente.»

HOEVEN Pierre (Vucht) :
« Tabak: Teelt en variëteitenstudie in Zuidelijk Afrika.»

KNOCKAERT Philippe (Brugge) :
«Enkele fysiologische aspecten van de vertering van sojaeiwit in de
biggenmaag.»

LAROY Roger (Hansbeke) :
«Het ontwerpen van ristervormen ,en de prestaties van modelploegen
geconstrueerd naar Lutschinski.»

MEEUSEN André (Beerse) ;
« Isolated Soy Proteins voor baby biggen: verteringsproeven.»

PAELINCK Hubert (Wetteren) :
« De massakultuur van SCenedesmus sp. in openlucht.»

PAUWELS Frans (Breendonk) :
«Schimmels en andere beperkende, ecologische factoren van natuurpad
destoelen.»
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ROMAN Jean-Pierre (Opbrakel) :
« Elektronenmikroskopische waarnemingen ter hoogte van de vulvastreek
bij Merlinius icarus (Nematoda : Dolichodoridae).»

RYCKAERT Helmar (Gent) :
« Evaluatie van microbiële chemotaxistoetsen voor milieuonderzoek."

SMET Luc (St.-Gillis-Waas) :
« Bijdrage tot de studie van het roltransport van vast materiaal in drain
buizen.»

TESSENS Eduard (Lier) :
« Studie van het verband tussen de korrelverdeling en de poriënverdeling
in de bodem.»

TROCH Luc (Gent) :
<~ De bosverspreiding en de houteconomie in het g,ebied van de E.E.G..»

VANCAUWENBERGHE Roland (Tielt) :
«Filtermaterialen in de dramagetechniel< als afweermiddelen tegen
lnslibbing...

VANCOLEN Roger (Oudenburg) :
« Cylindrocladium scoparium een pathogene schimmel op sierplanten.»

VAN DAMME Joseph (Gent) :
«Bijdragen tot de biologie, ekologie en bestrijding van Sciara spp. in
naaldbladgrond.»

VANDEN BERGHE Antoine (Kortrijk) :
« Floraverschuivingen op de wegberm na toediening van herbiciden."

VAN DEN BOSSCHE Freddy (Zottegem) :
« Biologische methoden voor de beoordeling van afvalwater.»

VAN DEN BULCKE Raphaël (Gent) :
« Kunstmatige verluchting van meren en waterreservoirs.»

VANDENDRIESSCHE Macaire (Torhout) :
.. Het uitschakelen van storende schimmels bij isolatie van planten
ziekten.»

VAN DORPE Christian (Oudenaarde) :
" De markt- en prijspolitiek in de E.E.G. voor melk en zuivelprodukten.»

VAN HERPE Leona (Strijpen) :
« Virusonderzoek bij aardappelen.»

VAN HYFTE Luc (Maldegem) :
« Het thermisoh gedrag van stalvloeren.»

VAN LANCKER Paul (Elne) :
« Studie van enzymatische aktiviteiten in aquatische biotopen.»

VERCOUTIER Gilbert (Veurne) :
" Bijdrage tot het onderzoek betreffende de bemesting van enkele geteelde
varens.»

VERMEULEN Lieven (Gent) :
<c Studie van de pH en zijn bepalende factoren in verkoopskiare droge
worst.»

WAEGEMAN Dirk (Zottegem) :
", Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de chironomidenfauna van de
Watersportbaan... .
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Ingenieur voor de scheikunde en de landbàuwindustrieën

DE MEESTER Christiaan (Deinze) :
« Invloed van de aeratie op de fructose gisting.»

DEVOS Frans (Ieper) :
« Testen in verband met de oxydatieve stabiliteit van « shortenings ».»

FONTAINE André (Opbrakel) :
« De invloed van aeratie op de bacitracinegisting.»

HUYGHEBAERT Gerard (Diksmuide) :
« De voornaamste afbraakreakties in enkele diepvriesgroenten.»

MOTTAR Jozef (Wetteren) :
«Ecologische studie van microbieel enzymatische verstoringen in a.ktief
slib systemen...

VAN ACKER Peter (Djugu, Zaïre) :
« Studie over heterocyclische aminozuren in Leguminosen...

WILLOCX Jan (Malderen) :
« Studie van de biodegradatie van heptachloor in water en in de bodem.»

Licentie in de landbouwontwikkeling

AHMAD SHOKR'I BIN HAJI OTHMAN (Selangor, Maleisië) :
« Statistische herhaalbaarheid van lichaamsmaten bij kalveren."

AHMAD TAJUDDIN BIN ZAINUDDIN (Perak, Maleisië) :
« De relatie tussen fotosynthese en voedingselementen in de Watersport
baan...

HUSSIN BIN HAJI ZAKARIA (Johore, Maleisië) :
« Studie van enkele problemen in verband met de verwerking en bewaring
van afgeroomde en « filled » melk poeder...

MD. KHIR ABDUL RAHMAN (Kedah, Maleisië) :
« Vergelijkende studie van steekproeftechnieken voor enquêtes met een
toepassing in de Belgische landbouw."

MOHAMED SENAWI BIN MOHAMED TAMIN (Kuala Lumpur, Maleisië) :
« Oriënterende studie voor het bekomen van virus-vrije maniok (Cassava
esculanta Crantz) bij middel van vegetatieve v-ermenigvuldiging in vitro...

SAHARAN BIN KAJI ANANG (Perak, Maleisië) :
« Bestrijding van overblijvende grassen met glytosaat...

Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen

AGGREGAAT HOGER ONDERWIJS

MOERMAN Emmanuel (Heusden) :
« Dier-experimentele studie over de farmakologie van guanethidine...

DOCTORATEN

VAN DEN EECKHOUT Elfrida (Gent) :
« De radioactieve synthese en metabolisatiestudie in de rat van een
nieuw anticholesterolgeneesmiddel...

VAN HOOF François (Wilrijk) :
« Toxicologische bepaling van carbamaatpesticiden in biologisch midden...

VAN PETEGHEM Carlos (Gent) :
.. Bepalingsmethodes van fenoxyalkylzure herbiciden...
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Interfacultair Studie- en Vormingscentrum voor

Ontwikkelingssamenwerking

LICENTIES

Richting: biologie
KLINKENBORG Luc (Aalst) :

« Fecondabiliteit en elfectiviteit van anticonceptie - geboortecontrole en
ontwikkelingsproblematiek.»

Richting: ontwikkelingsplanning en -economie

LANDUYT Ivan (Gent) :
« Een Input - Output analyse van Zaïre.»

Richting: publieke administratie

VAN OMMESLAEGHE Joost (Oudenaarde) :
« De minderheden in de landen van Azië.»

WYBO Hubert (Moorslede) :
«Publieke administratie van de Eenheidsrepubliek Kameroen. met in
begrip van de verhoudingen en met regering en parlement.»

interfacultair Centrum voor de Studie van

Lucht-, Bodem- en Waterverontreiniging

Ingenieurswerken

Richting A: voorbehouden aan de burgerlijk bouwkundig
ingenieurs

BLONTROCK Joseph (Oostende) :
«Het ontzouten van zeewater voor de watervoorziening van West
Vlaanderen.»

DE RAEDT Hendrik (Erembodegem) :
«Mogelijkheden van de omgekeerde osmose en de ultrafiltratie in de
waterzuivering.»

VAN DRIESSCHE Johan (Lokeren) :
«Agressiviteit van het water van het Kanaal Gent-Terneuzen t.o.v. zacht
staal.»

Richting B: voorbehouden aan de burgerlijk scheikundig
ingenieurs

VERVENNE Patricia (Gent) :
«S02 pollutie boven Gent en omgeving 1971-1974...

Richting D : voorbehouden aan de landbouwkundig ingenieurs
WOUTERS Lu,:: (Kélpellen) :

«Bijdrage tot de studie van de kritische omstandigheden voor de
bezoedeling van oppervlaktewaters door afspoeling van minerale bodem
deeltjes.»



- 532-

Richting E: voorbehouden aan de ingenieurs voor de schei
kunde en de landbouwindustrieën
DE RIJCK Theofiel (Nieuwerkerken) :

« Studie van enkele luchtverontreinigende stoffen in een woongebied
met industrieel karakter.»

VANLOOCKE Rudy (Brugge) :
c< Bijdrage tot de studie van de afbraak van koolwaterstoffen in de bodem.»

VANSTAEN Henk (Kansi, Ruanda) :
c< Slibontwatering bij de biologische behandeling van bio-industriële af
valstoffen.»




