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Twee jaar geleden had ik de gelegenheid bij de opening van 
het academiejaar de balans op te maken over de jaren 1977-
1978 en 1978-1979. Het lijkt mij aangewezen eveneens voor de 
twee voorbije jaren de belangrijkste verwezenlijkingen samen 
te vatten en uit te stippen welke problemen zich zullen stel
len op kortere en langere termijn. 

1. Academl~che aangelegenheden 

Voor het onderwijzend personeel dient in de eerste plaats 
gemeld te worden dat, voor het eerst sinds 1975, opnieuw 
overgegaan werd tot het oprichten van leerstoelen, d.w.z. 
dat opnieuw gewoon hoogleraren werden benoemd, en wel een 
30-tal, terwijl eveneens met ingang van dit academiejaar, 
22 geassocieerden zijn benoemd; zestien andere werden onlangs 
toegestaan. 
Ik zou hiervoor onze Minister van Nationale Opvoeding, de heer 
Willy CALEWAERT, in aller naam van harte willen bedanken. 
Hiermede werd eindelijk een eind gesteld aan de discriminatie 
waarvan deze universiteit het slachtoffer was, vermits, zowel 
door de vrije universitaire instellingen als door de Frans
talige Rijksinstellingen, sinds lange tijd een andere politiek 
werd gevolgd. 

Ik ben er mij wel van bewust dat het systeem van leerstoelen 
geen ideale oplossing is en soms vrij moeilijk kan uitgemaakt 
worden wat een leerstoel waardig is en wat niet. Het ziet 
er naar uit dat men voor het O.P. eerder een bevorderingssys-

teem toepast docent-hoogleraar-gewoon hoogleraar, in plaats 
zich de vraag te stellen wat inhoudelijk met een leerstoel 
overeenstemt. Voor de geassocieerden is dan ook de verleiding 
zeer groot om een bevordering na te streven tot co-titularis, 
hetgeen principieel niet in overeenstemming te brengen is met 
het leerstoelsysteem. Men kan zich dan ook afvragen of een 
departementele struktuur niet beter zou beantwoorden aan de 
eisen van een moderne universiteit. Ik zou sterk geneigd zijn 
hierop positief te antwoorden moest, binnen een Rijksuniversi
teit, daartoe de wettelijke basis voorhanden zijn, hetgeen nu 
niet het geval is. Een van de voordelen van het departementeel 
systeem zou kunnen zijn dat disciplines die bij meerdere fa
culteiten gedoceerd worden beter kunnen gestruktureerd worden 
en hierdoor wetenschappelijk onderzoek efficiënter en econo
mischer kan ingericht worden. Het zou ook de competitie ver
mijden tussen de faculteiten om leerstoelen naar zich toe te 
trekken die er in feite niet thuishoren. Graag geef ik even
wel toe dat sommige vrije universiteiten, waar departementen 
sinds meerdere jaren bestaan, zich met dit systeem soms niet 
zo gelukkig · voelen. Wellicht kan de Raad van Beheer dit 
vraagstuk ter studie nemen. 

Een bijzonder pijnlijk probleem blijft de 40% regel voor het 
wetenschappelijk personeel. Dank zij de 5% regel, die trouwens 
in 1982 ten einde loopt, kon deze universiteit ieder jaar 
ca. 16 e.a. assistenten benoemen. Tegen alle logica in werd 
hierbij in het verleden geen rekening gehouden met h~in de 
diensten reeds aanwezig aantal vastbenoemden. Hieraan is nu 
een eind gekomen door een arrest van de Raad van State dat 
bepaalt dat de 40% regel dient doorgetrokken te worden tot de 
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faculteiten en de diensten. Hoe zeer ik ook de 40% regel be
treur, toch dient benadrukt te worden dat een gezond beleid 
van een universitaire instelling er zelf zou moeten voor zor
gen een redelijke doorstroming van het wetenschappelijk per
soneel te verzekeren, zodanig dat ook aan jongeren steeds de 
gelegenheid kan geboden worden een academische loopbaan op 
te bouwen. 
Voor jonge universitairen die zich aangetrokken voelen tot het 
fundamenteel toegepast onderzoek is, sinds geruimte tijd, de 
toestand bijzonder ongunstig geworden. Na vele jaren specia
lisatie is inderdaad de kans dat zij een werkkring zullen 
vinden, aangepast aan hun kunde, bijzonder gering : per jaar 
een 16-tal in het staatskader, een 4-tal bij het N.F.W.O., 
waaraan nog een 10-tal benoemingen tot docent dienen gevoegd 
te worden. Bovendien is de doorstroming naar de private of 
de openbare sector voor de meeste disciplines vrij gering. 

Het is dus geen wonder dat in België, zoals trouwens in 
sommige van de ons omgevende landen, een stijgend gebrek aan 
belangstelling voor doctoraatsstudies waarneembaar is. Men 
neemt liever onmiddellijk werk aan, waarvoor minder kwalifi
caties vereist zijn, dan het risico te lopen op latere leef
tijd geen valorisatie te vinden voor de gedane inspanningen. 
Voor een land, waar industriële vernieuwing een absolute 
noodzaak is, een zeer bedenkelijke situatie. 

U zult zich herinneren dat reeds in 1978 de Faculteiten, 
de Academische Raad, de Raad van Beheer en de VL.I.R. advies 
hebben uitgebracht over het wetsvoorstel inzake academische 
graden. U zult zich tevens herinneren dat een aantal twist
punten overbleven die uiteindelijk eveneens in ruime mate 
konden beslecht worden. Men kan dus verwachten dat in een 
niet al te verre toekomst het wetsontwerp aan het Parlement 
zal voorgelegd worden. Hierbij zal het o.m. mogelijk worden 
een kredietsysteem toe te passen. De universitaire instel
lingen zullen dan voor de zware en delicate taak komen te 
staan, studiepakketten samen te stellen die de universitaire 
studies aanzienlijk kunnen versoepelen. 

2. Studenten 

Voor het academisch jaar 1980-1981 kon deze universiteit 
zich verheugen in een aanzienlijke stijging van het aantal 
studenten, nl. een 500-tal in het geheel, waarvan ongeveer 
de helft Belgische eerste jaarsstudenten, hetzij een groei 
van bijna 9 %. Daardoor bereikt onze universiteit het groot
ste aantal inschrijvingen die ooit geboekt werden. Dit 
succes is ongetwijfeld te wijten aan de inspanningen van de 
werkgroep promotie en onthaal onder het voorzitterschap van 
de vice-rector en waarbij volgende diensten betrokken waren 
- Dienst voor Academische Aangelegenheden; 
- Dienst voor Culturele Aangelegenheden en public relations; 
- Universitair Studiebureau; 
- Sociale Dienst voor Studenten; 
- Dienst voor Psychologisch Advies voor Studenten; 
- Dienst Restaurants, Homes en Kinderdagverblijf en 
- Het Fakulteitenkonvent. 
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Alle medewerkers, en in het bijzonder vice-rector VAN LOOY 
dienen hiervoor bedankt en gefeliciteerd te worden. Onze 
tevredenheid omtrent de studentengroei is weliswaar enigszins 
gedempt door het feit dat deze groei vooral ligt in de humane 
wetenschappen en niet in de wetenschappen en toegepaste weten
schappen, d.w.z. in studierichtingen die nu reeds, in vele 
gevallen, een probleem van tewerkstelling kennen. 

Voor de geneeskunde is het aantal Belgische studenten 1e 
kandidatuur afgenomen van 322 in 1978 naar 242 in 1980, hetzij 
een daling van ca. 25%. Ik vermeld deze getallen afzonderlijk 
omdat sinds geruimte tijd het probleem gesteld is van het 
overaanbod in de geneeskunde en de daarmee samengaande aspec
ten van gezondheidsbeleid en toegang tot de studies in de 
geneeskunde. 

In het kader van de VL.I.R. hebben de Vlaamse universitaire 
inrichtingen overleg gepleegd omtrent dit netelig probleem 
zonder evenwel tot een consensu-s te komen in verband met een 
redelijke beperking van het medisch aanbod. De VL.I.R. is 
weliswaar eenparig de mening toegedaan dat een vestigingswet 
onaanvaardbaar is. Een meerderheid meent bovendien dat, mits 
behoorlijke voorlichting, autoregularisatie kan volstaan en 
verzet zich daarom tegen een numerus clausus. Zij meent dat 
het zorgenaanbod moet losgekoppeld worden van het recht op 
studeren. Een belangrijke minderheid meent daarentegen dat 
een numerus clausus wel noodzakelijk is en op een verantwoorde 
manier dient doorgevoerd te worden na de 1e kandidatuur. 

Naast belangrijke inspanningen geleverd in verband met het 
onthaal van studenten, werd op voorstel van de studenten
leden van de Raad van Beheer een onderwijsraad opgericht. 
Een eerste voorstel ertoe strekkend vrijstelling te verlenen 
voor examens, die op voldoende wijze werden afgelegd, onaf
hankelijk van de totale uitslag, werd door de Raad van Beheer 
aanvaard en is sinds twee academiejaren in voege. Het heeft 
geleid tot een aanzienlijke verbetering van de studieresulta
ten. Verdere voorstellen in verband met de examenregeling 
mogen voor het komend academiejaar verwacht worden. 

3. Financille toe~tand 

Hoewel de werkingsteelagen van 1978 tot 1981 toegenomen zijn 
van ca. 2~40 miljoen tot 3.109 miljoen is er een continue 
aftakeling waarneembaar voor de financiering van de facultaire 
kredieten. De wedden nemen zoals voorheen ongeveer ca. 84 % 
in beslag, zodanig dat slechts ca. 16 % voor de werking over
blijft. Hiervan kon in 1978 nog 7,5 %aan de universitaire 
diensten toegewezen worden, terwijl het voor 1981 slechts 
4,6 % bedroeg. Het overige wordt opgeslorpt door de algemene 
kosten, waarvan een groot deel te "ijten is aan de sterk toe
nemende energieprijzen en aan hetm gebruik nemen van nieuwe 
universitaire gebouwen. Het is duidelijk dat, indien deze 
universiteit verder een degelijk onderwijs en onderzoek wil 
verzekeren, dringend drastische besparingen dienen uitgewerkt 
te worden. Ik heb reeds bij het begin van mijn Rectoraat 
gesteld dat naar een groter globaliseren van de kredieten 
binnen de diensten diende gestreefd te worden, zodanig dat 
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degenen die in 'hun diensten besparing doorvoeren op het gebied 
van verwarming, electriciteit, telefoon enz. er ook recht
streeks de vruchten zouden van plukken. Helaas werd in die 
richting geen enkele stap gezet. Ik hoop dat in een nabije 
toekomst hiervan werk zal gemaakt worden. 

Voor de andere sectoren is de toestand evenmin rooskleurig. 
De sociale sector met zijn verschillende diensten zoals 
restaurants, homes, kinderdagverblijf, sociale dienst voor 
studenten, dienst voor studieadvies, dienst voor psychologisch 
advies en dienst voor studentenactiviteiten kan als behoorlijk 
uitgebouwd beschouwd worden. Op de campus Ardooie werd in 
1978 een nieuw restaurant ingericht en kon met de beschikbare 
reserves het restaurant van de landbouwfaculteit vernieuwd 
worden. De beschikbare middelen lieten toe gedurende de twee 
laatste jaren de prijzen van de maaltijden ongewijzigd te 
laten. De programmawet voorziet evenwel dat vanaf 1 januari 
1981 alleen financierbare studenten in aanmerking komen voor 
betoelaging in de sociale sector. Tesamen met stijgende loon
en energiekosten lijkt dus een prijsstijging in een nabije 
toekomst onafwendbaar. Moest bovendien het wetsontwerp 
De Bondt aanvaard worden hetgeen zou gepaard gaan met een ver
lies voor de sociale sector van 14 miljoen, dan zouden wij 
komen te staan voor een quasi totale afbraak van deze sector 
vermits het Eigen Vermogen zijn reeds grote inspanning niet 
verder kan opdrijven. 

Voor wat de Gentse Universitaire Sportbond betreft is het 
dtiidelijk dat ook hier stijgende loon- en energiekosten zware 
problemen stellen. De subsidi~ring door het Eigen Vermogen 
bedroeg voor 1978 reeds ruim 7,5 miljoen en is voor 1981 ge
stegen tot bijna 9 miljoen. Voor 1982 moeten vanzelfsprekend 
met nog hogere exploitatie- en onderhoudskosten gerekend 
worden. Tenzij men kiest voor het stopzetten van zekere ak
tiviteiten is het hier dus ook imperatief voor hogere in
komsten te zorgen. 

Ook het Akademisch Ziekenhuis baart grote zorgen tesamen 
trouwens met de poliklinische diensten. Het is ongetwijfeld 
nuttig er voorafgaand aan te herinneren dat de Raad van Beheer 
een aantal beslissingen heeft genomen die de Faculteit van de 
Geneeskunde en dus ook het Akademisch Ziekenhuis ten goede 
komen : beperking van de bijdrage van de kassen tot de reëel 
veroorzaakte kosten, kliniekvergoeding voor de vast benoemde 
geneesheren ten bedrage van 90 % van de wedde, parallel kader 
in de klinische diensten. Dit gezegd zijnde moet men vast
stellen dat de beddenhuisafdeling van ons Akademisch Zieken
huis kampt met ernstige thesaurieproblemen die tot op heden 
nog konden worden opgevangen met verder uitbreiden van krediet
verlening door financiële instellingen. Deze financi~le in
stellingen deelden ons mede dat hiermede de grenzen van hun 
mogelijkheden tot verdere kredietverlening zijn bereikt. De 
gevolgen van deze beslissing zijn voor de hand liggend ..•• 
Verder uitbreiden van deze kredieten betekent echter ook een 
quas~ logarithmische toename van de te betalen intresten die 
het deficiet van het ziekenhuis ongeproportioneerd doen toe
nemen. Benevens deze zwaardere intrestlast vinden we aan de 
basis van dit deficiet juist dezelfde elementen terug die alle 
ziekenhuizen van ons land in een deficitaire situatie hebben 



14 

gebracht. Echter, daar waar in private of openbare zieken
huizen, mogelijkheden, al dan niet bij wet geregeld, aanwezig 
zijn om het jaarlijks deficiet geheel of gedeeltelijk te dek
ken, wat uiteraard een enorme terugslag heeft op het gecumu
leerd deficiet, zijn er voor ons Akademisch Ziekenhuis, waar
schijnlijk als enig ziekenhuis in ons land, tot op heden noch 
op lokaal, noch op re~naal, noch op nationaal vlak voorstel
len gedaan of maatregelen genomen die zich om het deficiet van 
ons Akademisch Ziekenhuis bekommeren. Men kan het bestaan van 
de werkelijkheid negeren, ontlopen doet men ze niet. 

De eigenlijke kassen geneeskunde, de zgn. CIPUD, staan even
eens voor zware problemen vermits zij de bezoldiging moeten 
verzekeren van de geneesheren in opleiding, het medisch hulp
personeel, het parallelkader, de kliniekvergoeding en een 
1/3 van de zware medische apparatuur, naast vanzelfsprekend 
de werkingskosten. Gezien de inkrimpingen die reeds doorge
voerd werden op sommige medische prestaties zullen zich ook 
daar ernstige besparingen opdringen. Hopelijk zal de pas 
opgerichte eenheidsk~ een meer rationeel beleid toelaten dan 
voorheen het geval was. 

4. Khedieten en Fond6en 

Het wetenschappelijk onderzoek blijft vanzelfsprekend een 
belangrijke rol spelen aan onze Alma Mater. Gezien de beschei
den middelen die door de universiteit ter beschikking gesteld 
worden aan de diensten, moet onderzoek van enige omva~ extern 
gefinancierd worden, d.w.z. hoofdzakelijk door het N.F.W.O. en 
de geassocieerde fondsen, door het Ministerie voor Wetenschaps
beleid en het toegepast onderzoek door het I.W.O.N.L. Het 
aandeel dat onze Alma Mater toegewezen kreeg bij het N.F.W.O., 
het F.K.F.O. en het I.I.K.W. kan als bevredigend beschouwd 
worden en ligt meestal rond ca. 35 % van het Nederlandstalige 
budget. Een uitzondering hierop maakt het F.G.W.O., waar 
het slechts bij 21 % ligt. Voor wat betreft de onderling 
overlegde akties en de nationale research en development pro
gramma's kan ons aandeel eveneens als bevredigend beschouwd · 
worden. Ze ligt voor de eerste bij ca. 35 % van het Neder
landstalig budget en voor de tweede bij ca. 30 %. 

Ingevolge het K.B. van 14.6.1978 dienden de universitaire 
instellingen een Onderzoeksraad op te richten samengeste l d 
uit vastbenoemd akademisch personeel. Onze Raad van Beheer had 
beslist twee vertegenwoordigers te aanvaarden per faculteit, 
en wel paritair uit het OP en het WP en het voorzitterschap 
toe te vertrouwen aan de vice-rector. Onder zijn leiding heeft 
de Onderzoeksraad bijzonder nuttig werk verricht door een 
wetenschapsbeleid uit te bouwen, rekening houdend met de ree ds 
in het verleden genomen opties. Bovendien werd e e n we ten
schappelijke inventaris aangelegd die een duidelijk overzicht 
geeft van de wetenschappelijke aktiviteiten van onze Alma 
Mater. 
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Naast de onderwijsactiviteiten en het wetenschappelijk on
derzoek speelt de universiteit een steeds belangrijkere rol 
als raadgeefster voor technologische problemen aan de bedrij
ven. Hoewel de activiteiten van onze universiteit via het 
I.W.O.N.L. en via nationale en Europese onderzoeksprogramma's 
reeds zeer belangrijk zijn, werd op voorstel van twee leden 
van de Raad van Beheer, onder het voorzitterschap van de 
vice-rector, een Interface Orgaan opgericht Univ.ersiteit
Industrie en werd een wetenschappelijk medewerker aangeworven. 
Hun taak zal tweevoudig zijn : het bedrijfsleven duidelijk 
maken wat de ~niversiteit aan te bieden heeft op wetenschappe
lijk-technologisch vlak enerzijds en anderzijds het opsporen 
van universitaire diensten die bereid zijn specifieke pro
blemen op te lossen gesteld door de bedrijven of door de open
bare sector. 

Zoals ieder jaar werd het wetenschappelijk werk van een aan
tal collega's bekroond met belangrijke prijzen hetgeen verder 
getuigt van de hoge waarde van het onderzoek aan onze uni
versiteit. 

Aan collega A. HEYNDRICKX werd de University's Outstanding 
Achievement Award toegekend door de University Minnesota (U. 
S.A.), aan collega A. VERHULST de André Demedtsprijs voor zijn 
activiteiten in de na-oorlogse Vlaamse Beweging, aan collega 
H. BOCKEN en aan assistent A. DHAESE de "Prijs Stichting 
Leefmilieu" en aan de heer MARESCEAU, bevoegdverklaard na
vorser bij het N.F.w.o.,de vierjaarlijkse grote E. Bernheim
prijs. 

5. Vlaam~e Intenuniven~itaine Raad 

Zoals in de vorige jaren heeft de VL.I.R. het interuniver
sitair onverleq verder qezet. Voor een vollediq overzicht 
verwiis ik naar het iaarverslaq van de VL.I.R. aan de voor
zitter van de Kultuurraad. Het liikt mii evenwel aanqewezen 
aan te stippen dat de VL.I.R. zich bijzonder heeft ingespan
nen om interuniversitaire studies in te richten, universitaire 
ontwikkelingssamenwerking te coördineren, de industriële 
toepassingen van wetenschappelijk onderzoek in de mate van 
het mogelijke via een zelfde type overeenkomst te regelen. De 
praktische uitvoering van een aantal voorstellen is wegens 
wettelijke beperkingen helaas op dit ogenblik onmogelijk. Aan
passingen van de wetgeving lijkt daarom een dringende nood
zakelijkheid. 

De VL.I.R. heeft ook veel aandacht besteed aan de financiële 
achterstelling van de Vlaamse universiteiten en het universi
tair onderzoek in Vlaanderen. De laatste analyse steunt op 
de gegevens van het begrotingsprogramma voor het jaar 1981 en 
slaat op de "nationale" kredieten. 

Voor de gewone werkingsuitkeringen van het universitair 
onderwijs bereikt men een verdeling 46,8 % N t.o.v. 53,2 % F. 
Vorig jaar was de verhouding 47,4 N t.o.v. 52,6 % F. De 
achterstelling vergroot dus i.p.v. af te nemen. Ze is voor een 
groot deel te wijten aan de subsidiërinq van buitenlandse stu
denten uit ontwikkeli'ngslanden door het- rUnisterie van Ontwik
kelingssamenwerking (65,4 M BF N t..o.v. 1.167,6 r1 BF F). 
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Globaal -bedraagt de achterstand voor de Vlaamse universitaire 
instellingen t.o.v. de Franstalige bijna 1,5 miljard BF. 
Specifiek voor de R.U.G. weegt bijzonder zwaar het verschil
lend toepassen van art. 35 t.o.v. U.E. Liège i.e. 249,7 M BF 
t.o.v. 545,6 M BF. 

Voor wat de financiering van het wetenschappelijk onderzoek 
betreft stelt men vast dat de specialisatiebeurzen toegekend 
door het I.W.O.N.L. en het I.C.M. niet meer in het nationale 
begratingsprogramma zijn opgenomen, terwijl voor het N.F.W.O. 
de zgn. Theo Lefèvre verdeelsleutel wordt toegepast, thans 
54,4 % N t.o.v. 45,6 % F. Voor wat de geassocieerde fondsen 
betreft bedraagt de verdeelsleutel bij het F.K.F.O. nu 
50,54 % N t.o.v. 49,46 % F. Van een systematische inhaal
beweging schijnt hier dus nog geen sprake te zijn. Bij het 
I.I.K.W. moet de verdeelsleutel 52 % N t.o.v. 48 % F bedragen 
en zou vanaf 1983 de verdeelsleutel van het N.F.W.O. moeten 
van toepassing zijn. Dezelfde bemerking geldt voor het F.G. 
w.o. Globa a l geldt nu voor het N.F.W.O. en de geassocieerde 
fondsen een verdeling van 51,54 % t.o.v. 48,46 % F. 

Voor wat betreft de nationale R. & D. programma's die be
trekking hebben op de medische informatica, het leefmilieu, 
de sociale wetenschappen en de energie was de verdeling 55,9 
N t.o.v. 44,1 % hetgeen men in vergelijking met de andere 
betoelagingsbronnen als bevredigend kan beschouwen. 

Voor de geconcerteerde acties daarentegen was de verhouding 
sl e chts 51,6 % N t.o.v. 48,4 % F, een achteruitgang t.o.v. 
1980. 

Samenvattend mag men besluiten dat de verdeling tussen de 
gemeenschappen van de kredieten voor universitair onderwijs en 
onderzoek in 1981 in vergelijking met 1980 er op achteruit
gegaan is en het verschil gestegen is van 2,3 miljard naar 
2,6 miljard. 

Excellenties, Mevrouwen, Mijne Heren, 

Bij het neerleggen van mijn ambt als rector lijkt het m1J 
gepast degenen te bedanken die mij gedurende de voorbije 4 jaar 
in belangrijke mate hebben bijgestaan bij het vervullen van 
mijn taak. Hierbij dank ik in de eerste plaats Vice-rector 
VAN LOOY aan wie ikzelf of de Raad van Beheer een aantal be
langrijke taken hebben toevertrouwd, zoals het voorzitterschap 
van de Onde rzoeksraad en van de computercornrnissie, van het 
Interface Orgaan Universiteit-Industrie en van de coördinatie 
van de onthaalcommissie voor studenten. Hij heeft deze taken 
op uitnemende wijze vervuld. De universiteit is hem daarvoor 
veel dank verschuldigd. 
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Mijn dank gaat eveneens naar de Heer Regeringscommissaris 
VAN ACKER. Zijn meer dan 20-jarige ervaring in zijn controle
taak bij de universiteit geeft hem een inzicht in universitaire 
aangelegenheden die weinigen bezitten. Ik heb herhaaldelijk 
op zijn raad en daadwerkelijke steun kunnen rekenen. 

Ook u, Mijnheer de Administrateur, ben ik dank verschuldigd. 
Gedurende uw afwezigheid wegens ziekte had ik de gelegenheid 
u te vervangen. Ik besef daarom ten volle hoe zwaar en deli
caat uw taak is en met welk talent u ze vervult. 

Uiteraard ben . ik ook de leden van de Raad van Beheer veel 
dank verschuldigd. In het overgrote deel van zijn beslissin
gen heeft hij mijn standpunt zonder aarzelen gevolgd. De 
discussies zijn meestal in een serene sfeer verlopen en hebbe~ 
meen ik, tot een wederzijdse waardering geleid. 

Aan de Secretaris van de Raad spreek ik mijn bijzondere 
dank uit voor de nauwgezetheid waarmee hij zijn taak heeft 
vervuld. 

De ambtenaren van het Rectoraat ben ik zeer dankbaar voor 
hun uitstekende medewerking, nl. : 
de heren FRANCIER, eerste adviseur 

DE GROOTE, adviseur 
DE MEESTER, adjunct-adviseur, 
DE SMET, adjunct-adviseur, 
SERBRUYNS, adjunct-adviseur, 
SCHOYSMAN, adjunct-adviseur, 
VAN DURME, adjunct-adviseur, 
VAN ESPEN, beheerder van de studentenrestaurants en 

-homes. 
De wetenschappelijke medewerkers : 
bij de kredieten en fondsen : Mevr. MASSART en de heer STRUBBE 
bij de dienst voor studieadvies : de heer BONTE en Mevr. 

THURMAN 
bij het Universitair Studiebureau : de heren DE POTTER en DE 

SAEDELEER 
bij de Sociale Dienst : Mevr. TAGRON 
bij de dienst voor Public Relations : Mevr. DELHAISE en Juffr. 

MIL!S. 

Last but not least dank ik tenslotte mijn secretaressen 
Mevrouw VENNEMAN en Mevrouw MEULEWAETER voor hun toewijding 
en onuitputtelijke ijver. Zij hebben er ten zeerste toe 
bijgedragen de taak van de rector enigszins te verlichten. 

Geachte collega COTTENIE, Mijnheer de Rector, het is met 
volle vertrouwen dat ik aan u het Rectoraat overdraag. Ik zal 
niet proberen u nu uit te leggen hoe zwaar de taak is, ik vrees 
dat u het zelf zult moeten ervaren. Wel meen ik dat uw taak 
nog moeilijker zal worden dan deze van uw voorgangers. Het 
blijkt immers, zoals hoger uiteengezet, dat de financi~le toe
stand van de universiteiten sinds 12 jaar systematisch achter
uitgaat. De economische en financiële crisis waarin het land 
zich bevindt zouden voor onze Alma Mater het· aftakelingsproces 
nog kunnen versnellen. Wij kennen elkander sinds ruim 30 jaar 
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vermits ons universitair onderwijs en onderzoek nagenoeg tot 
dezelfde disciplines behoren. Ik twijfel er niet aan of uw 
persoonlijke kwaliteiten en uw ervaring als vice-rector 
vier jaar geleden er garant voor zijn dat de leiding van onze 
Alma Mater in goede handen berust. Voor wat mij betreft kunt 
u er op rekenen dat ik u in mijn functie van vice-rector zal 
bijstaan, daar waar u dat mocht wensen. 
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DE UNIVERSITEIT EN DE WERELD IN ONTWIKKELING 
DOOR 

Woord vooraf 

PROF. DR. IR. A. COTTENIE 
RECTOR 

1. Oost-West relaties 
1.1. De wereld in ontwikkeling 
1.2. In Europees verband 
1.3. Op ruimer internationaal vlak 

2. Noord-Zuid relaties 
2.1. Op wereldschaal 
2.2. Op Europees niveau 
2.3. Op nationaal vlak 
2.4. De universitaire inbreng 

3. Slotbeschouwingen 

Er zijn vele onderwerpen waarover in de huidige · omstandig
heden bij de opening van een academisch jaar kan gehandeld 
worden. De financiële problemen blijven de eerste zorg en 
ik kan in dit verband niet anders dan mij aansluiten bij het
geen daarover ook reeds in de andere universiteiten gezegd 
werd. Zonder het belang daarvan te onderschatten heb ik een 
thema gekozen dat verder strekt dan onze eigen wereld, zowel 
in de ruimte als in de tijd. 

In deze tijd, waarin de kennis zo sterk gespecialiseerd is, 
waar iedere discipline een eigen taal en eigen systemen ont
wikkeld heeft, waar steeds hogere muren de specialisatie om
geven en de buitenstaanders uitsluiten, lijkt het mij zinvol 
enkele vragen te stellen over de plaats en de rol van de uni
versiteit in de wereld in ontwikkeling. 

Het is ten overvloede gezegd dat de taak van de universiteit 
verder reikt dan het verstrekken van wetenschappelijk onderwijs 
met het daaraan verbonden wetenschappelijk onderzoek. Bij de 
herdenking van de 50-jarige vernederlandsing van de Gentse 
universiteit, die hier enkele maanden geleden plaats vond, werd 
voldoende gewezen op de sociale, economische en algemeen cul
turele naast de wetenschappelijke funktie van deze instelling, 
die vooral in de laatste halve eeuw zoveel bijgedragen heeft 
tot de culturele ontplooiing van ons landsgedeelte. 
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De explosie van wetenschappelijke kennisverwerving en -toe
passing heeft destijds geleid tot het ontstaan van een soort 
cultus van de wetenschap, terwijl de wetenschapsbeoefenaar met 
het aure ool van weldoener van de mensheid gesierd kon worden. 
In de voorbije jaren van euforie ontdekten ook de politiekers 
de universiteit en haar betekenis : door ruime middelen ter 
beschikking te stellen zouden nieuwe ontdekkingen als het ware 
op bestelling plaats vinden en door het vermenigvuldigen van 
de universiteiten zou men de rijpe vruchten van de wetenschap 
zo maar in ontvangst hoeven te nemen en deze wellicht nog 
kunnen combineren met de faam van politiek doorzicht. Tra
gische vergissing, deels ook te wijten aan de toen nog niet 
te voorziene economische wereldkrisis. 

1. Oost-West relaties 

1.1. Ve weneld in ontwikkeling is in de eerste plaats onze 
eigen industriële wereld waarvan wij de evolutie direkt mee
maken. Gedurende de laatste decennia hebben wij voldoende 
ervaren dat de universiteit geen ivoren toren is buiten en 
boven de maatschappij, indien ze dit ooit mocht geweest zijn. 
Zij heeft de wisselende sociale, politieke, economische en 
industriële gebeurtenissen in wel en wee meegeleefd of moet 
ik zeggen "ondergaan". Haar structuur, werking en mogelijk
heden zijn wettelijk zo bepaald en vaak beperkt dat het soms 
moeilijk is meer te doen dan te ondergaan, hoezeer velen in 
haar eigen rangen ook zouden wensen om meer efficiënt te 
kunnen inspelen op de plaatsgrijpende evolutie. Een rijks
universiteit is bovendien gekortwiekt door een beperkte auto
nomie en een niet steeds eenvoudige administratieve structuur. 

De behoefte aan innovatie en creativiteit leidt thans tot 
het opsporen van zoveel mogelijk beschikbare en bruikbare 
kennis en informatie en de wetenschappelijke kennis vormt 
een reserve, waarvan de technologische benuttiging zelden door 
de onderzoekers zelf kan gerealiseerd worden. Terwijl veel 
universitaire research geïnspireerd werd door de intellectuele 
uitdaging om te begrijpen, richtte de industrie zich vooral 
op meer direct toepasbare ontwerpen. Hoewel beide de innovatie 
als eerste doel beschouwen is het onderscheid tussen de belan
gen van beide daarmede nog niet verdwenen. Intussen kan men 
regelmatig lezen dat er in de universiteit te weinig aan toe
pasbare innovatie gedaan wordt, dat het onderzoek er "té spits
technologisch en dus onvoldoende konkreet voor de ondernemingerl' 
is, dat het meer-bij-de grondse en nuttige onderzoek er niet 
bedreven wordt (Trends 15 mei 1981, p. 143), terwijl het 
"in België zou ontbreken aan een receptief milieu om een idee 
van een universiteitslabo te ontwikkelen tot een marktprodukt". 
In dit verband wil ik eraan herinneren dat nog niet zo lang 
geleden, in de periode van hoogconjunctuur, als regel gold dat 
alle heil te verwachten was van fundamenteel onderzoek en dat 
de universiteit als tempel van de wetenschap v66r alles deze 
aktiviteit als haar ~oeping diende te beschouwen. 

De ommekeer van hoogconjunctuur naar crisis, van grote vraag 
op de arbeidsmarkt naar werkloosheid, van goedkope naar dure 
grondstoffen en energie, van algemene expansiepolitiek naar 
beperking en soberheid is zo snel gegaan, dat het voor de uni-
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versiteit niet gemakkelijk is om zich snel en efficiënt aan te 
passen aan de gewijzigde externe omstandigheden. 

Zulke aanpassing houdt o.a. verband met de keuze van zwaar
tepunten en prioriteiten voor wetenschappelijk onderzoek en 
dit confronteert ons met het probleem "beleid", waarbij ik de 
volgende punten zou willen aanstippen : 
1. Beleid voeren betekent over de nodige financiële middelen 

beschikken. Men kan inderdaad slechts bepaalde beleids
opties realiseren als men ze prioritair financiert. 

2. Prioriteiten vaststellen betekent het hanteren van selectie
criteria. 

De ervaringen opgedaan met de Onderzoeksraaq, opgericht bij 
K.B. van 14 juni 1978, wijzen erop dat dit een moeizaam proces 
is en dat een succesvolle werking ervan mede op het psycho
logisch vlak dient verzekerd te worden. Hetzelfde geldt voor 
het nieuwe zgn. Interface OES.~~~ - dat de contacten tussen 
universiteit en industrie op een meer systematische en effi
ciënte rnanier wil uitbreiden en de bestaande samenwerkings
vormen bevorderen. 

Ervan uitgaande dat de industriële ondernemingen en de uni
versiteit partners zijn die elkaar ideaal kunnen aanvullen, 
wordt gesteld dat samenwerking moet resulteren in een weder
zijds voordeel : ondernemingen kunnen baat halen uit het 
wetenschappelijk potentieel en de traditie van onderzoek in 
de universitaire laboratoria, terwijl de universiteit in voe
ling blijft met de realiteit van het bedrijfsleven en de 
maatschappij. 

Anderzijds werd door de Vlaamse Executieve en de Gewestelij~ 
Investeringsmaatschappij van Vlaanderen onlangs een initiatief 
genomen voor de oprichting van een maatschappij voor industri
ele vernieuwing INNOVI, met als taak het bevorderen van de 
industriële en commerciële toepassing van de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek. 

Al deze nieuwe initiatieven moeten echter nog operationeel 
worden en het is duidelijk dat zij slechts kunnen slagen op 
voorwaarde dat zij steunen op een klimaat van vertrouwen tus
sen de onderzoekers enerzijds en de administratieve diensten 
anderzijds. Men dient te weten dat onderzoekers lak hebben 
aan bureaucratie, maar integendeel gediend zijn met een 
ongecompliceerde, open en soepel werkende administratie. 

1.2. In E~~opeea ve~band past de E.E.G. een werkwijze toe 
die er in bestaat bepaalde uitgekozen onderzoeksthema~ aan te 
bieden waarvoor de onderzoekers uitvoeringsvoorstellen kunnen 
indienen. Het gaat hier om georiënteerd onderzoek van beperk
te duur en het laatste aanbod omvat o.a. de volgende onder
werpen : energie, grondstoffen, zuivere technologieën, bio
technologie. Het meest spectaculaire daaronder is wellicht 
de biotechnologie met vele nieuwe mogelijkheden. In het vak
gebied van de genetische manipulatie wordt verwacht dat een 
aantal genen van hogere organismen tot expressie kunnen ge
bracht worden in micro-organismen en toegepast in de medische 
wereld, in de landbouw en in de nijverheid. Omgekeerd hoopt 
men ook microbiële genen over te planten in hogere cellen en 
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daarbij denkt men in de eerste plaats aan de fixatie van atmos
ferische stikstof door planten. Een andere reeks mogelijk
heden omvat o.a. technieken van enzyme- en celimmobilisatie, 
reeds nu van betekenis in de farmaceutische en voedingsindu
strieën. De biotechnologie kondigt zich niet alleen aan als 
grondstofbesparend en milieuvriendelijk, maar houdt tevens de 
mogelijkheid van een aantal nieuwe arbeidsgelegenheden in op 
verschillende niveaus. 

Andere beloftevolle opties wijzen in de hudige omstandighe
den duidelijk in de richting van de fijnmechaniek, de micro
elektronika, de automatisatie, de fijnchemie. Bij dit alles 
mag men bovendien ook de wetenschappelijke aanpak van de 
milieuproblemen niet vergeten. Hoezeer men echter moge rede
neren in termen van meer rationele en gecoördineerde, geplande 
en geprogrammeerde, op groepswerk gesteunde, volgens priori
taire richtlijnen geïnspireerde of gese~teerde thema's en 
opdrachten, de wetenschappelijke prestatie blijft het resul
taat van inspanningen die niet in werkuren kunnen gemeten 
worden en wordt geleverd door onderzoekers die vooral door 
persoonlijke interesse en vrije keuze gedreven zijn. De 
steun die zij daarbij kunnen krijgen van de zgn. "fondsen" 
is nu meer dan ooit noodzakelijk en belangrijk voor het op 
peil houden van ons wetenschappelijk en universitair niveau. 
Ik denk daarbij niet alleen aan de exacte en toegepaste weten
schappen, maar eveneens aan de humane en economische sectoren, 
waar niet minder actuele problemen aan de orde komen. Graag 
breng ik hier dan ook een eresaluut aan het Nationaal Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek, het Instituut tot Aanmoedi
ging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en 
Landbouw, het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek, 
het Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek, het 
Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen. 

1.3. Op kuimek inteknationaal vlak kenden de horizontale
Oost-West-handels- en wetenschappelijke relaties een sterke 
toename, vooral tussen 1972 en 1975 als gevolg van de toen 
gevolgde ontspanningspolitiek. Onder de titel "Technology 
Transfer between East and West" publiceerde de OESO (Organi
satie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in 1980 
een studie waaruit blijkt dat de "East European countries' 
need for Western technology is pressing and vital". · Deze 
transfer is echter zeer gevoelig voor veranderingen van het 
politiek - zowel als van het economisch kltmaat en de betaling 
voor geleverde technologie is niet het geringste probleem. Op 
dezelfde wijze evolueren ook de universitaire relaties tussen 
Oost en West in funktie van wisselende politieke omstandighe
den. In een andere OESO publikatie werd enkele maanden ge
leden gerapporteerd over de veranderende politiek en finan
ciering van de universitaire research. Daarin wordt een 
radikale wijziging voor waarschijnlijk geacht in de loop van 
de tachtiger jaren, terwijl de universiteiten voor zich zelf 
een nieuwe identiteit nastreven en een grotere proportie onder~ 
zoek in meer "strategische" lijnen, geïnspireerd door sociale 
en industriële objectieven zouden organiseren. Volgens de 
OESO ondergaat het universitair bedrijf een 5-voudige druk,nl. 



23 

- fluctuaties van het studentenaantal; 
- afremming van financiële middelen; 
- verschuivingen in de balans tussen verschillende bronnen 

voor de research; 
- gouvernementele druk voor "sociaal relevante" research ; 
- het effect van sociale verschijnselen zoals werkloosheid 

en arbeidsbescherming. 

Ingevolge het risico van een aansle pend gebrek aan investe
ringen in moderne apparatuur wordt gesteld dat "the pressure 
on the university wil! be towards selection of areas of 
research which can be developed on an incremental, short-term 
basis, and away from uncertain long-term commitments. There 
seems a danger that university research wil!, as a consequence, 
become increasingly (and ultimately to a dangerous degree) 
restricted to the safer and perhaps, even, more trivia! 
questions". In dit verband licht ik uit de beschouwingen van 
de Voorzitter van onze Onderzoeksraad het volgende : 

"Het moet voor iedereen en vooral voor de inrichtende over
heid duidelijk zijn dat de universiteit nooit het fundamen
teel onderzoek mag verwaarlozen en dat bijgevolg de kre
dieten hiervoör prioritair dienen vastgelegd te worden". 

Wij zitten dus duidelijk met meer dar. één dilemma : onder
scheid tussen fundamenteel en technologisch georiënteerd onder
zoek, best verantwoorde besteding van de beschikbare middelen, 
selecteren van onderzoeksprioriteiten, -onderwerpen of 
-gebieden. Indien het zo is dat de waarde van een universi te it 
recht evenredig is met de kwaliteit van haar research, moet 
ook de opleiding die zij verstrekt daar voordeel van hebben. 
Terwi~de vorming van jonge onderzoekers als een van haar 
belangrijke doestellingen verkondigd wordt, komt het er op 
aan de jonge generatie van weténschappelijke vorsers niet in 
de steek te laten, maar is het integendeel beslist nodig om 
hun mogelijkheden te valoriseren en hun kansen te verruimen. 
Creativiteit en productieve innovatie mag men het meest van 
hen verwachten. Nieuwe ideeën zijn het meest belangrijke en 
het moeilijkst te verkrijgen. Zij worden niet op bestelling 
geproduceerd, welke prijs men er ook wil voor geven. Nieuwe 
ideeën vinden zelden direct toepassing. Zij leiden echter op 
termijn tot theorieën en methoden die het kennis-potentieel 
vormen waaruit soms veel latere toepassingen ontspruiten. 
Een universitair en wetenschapsbeleid dat alleen praktisch 
gericht onderzoek zou aanmoedigen zal spoedig zijn bronnen 
zien opdrogen en dient beslist afgewezen te vmrden. 

2. Noord-Zuid relaties 

De wereld in ontwikkeling is vooral ook deze die wij in 
Noord-Zuid richting aantreffen en waarmede de universite it 
op meerdere niveaus te maken heeft. De realiteit van de 
onderontwikkeling wordt ons zo vaak herinnerd en visueel 
getoond dat men zich de vraag kan stellen of niet reeds alles 
over dit onderwerp gezegd is. Inmiddels is behoeftigheid, 
honger en ondervoeding niettegenstaande talrijke internationale 
conferenties, akkoorden en actieplannen in toe nemende mate 
aanwezig. De FAO raamde het aantal personen met' sterke 
ondervoeding in de ontwikkeli~landen in 19ï0 op 360 miljoen, 
in 1975 op 420 miljoen en in 1980 op 490 miljoen. Een land kan 



24 

geen economische of sociale vooruitgang realiseren als Z1Jn be
volking onvoldoende gevoed is. Daarom is landbouwontwikkeling 
essentieel ook voor de andere economische sectoren. Bovendien 
is een wereld waar zovelen slecht gevoed zijn onvermijdelijk 
onveilig en blootgesteld aan conflicten. Dat zulke toestand 
onaanvaardbaar is werd op 1 september 1981 door Kurt Waldheim, 
Secretaris-Generaal van de V.N., onderstreept bij de opening 
van de Conferentie over de hulp aan de minst ontwikkelde landen 
te Parijs. 

De evolutie van bodem en bevolking ziet er op wereldschaal 
als volgt uit 

~olking _lanc!_bouwgrol"!d per p~so~ 

1940 2.000 miljoen 1. 400 miljoen ha 0,70 ha 

1975 4.000 miljoen l. 240 miljoen ha 0,31 ha 

2000 6.000 miljoen 940 miljoen ha 0,15 ha. 

Kort geleden heeft de FAO beslist jaarlijks een voed-
seldag in te stellen en dit zal voor de eerste maal plaats 
hebben op 16 oktober 1981, de 36e verjaardag van de stichting 
van FAO . in 1945. Daarmede wil men het publiek bewust maken 
van de mondiale solidariteit, de transfer van kennis en 
technologie bevorderen, de bereikte resultaten en de urgentie
toestanden bekend maken, de rurale ontwikkeling stimuleren en 
de economische en techni~che samenwerking aanmoedigen. 

2.1. Op w ~ eld~chaal is de relatie tussen de industri~le _ en de 
ontwikkelingslanden aan meer fundamenteel onderzoek en ver
nieuwde stellingname toe, hetgeen trouwens ook niet probleem
loos gebeurt. Tegenover h~naoorlogse beleid wordt thans een 
"Nieuwe Internationale Economische Orde" als noodzakelijk aan
gevoeld. Deze NIEO beoogt een macroëconomische aanpak, uit 
te werken binnen de V.N. en waarbij vooral aandacht geschonken 
wordt aan de betrekkingen tussen delen van de wereld op breed 
internationaal niveau. Deze zienswijze, reeds in 1975 door de 
Verenigde Naties geproclameerd, opteert voor een wereldstrate
gie van de ontwikkeling door een herziening van de bestaande 
economische en handelsrelaties en gaat uit van het inter
dependentie principe, de onderlinge afhankelijkheid tussen de 
ontwikkelingslanden en de industrielanden. Dit werrlop 27 
februari 1981 in deze zelfde zaal door Eric Thorbecke ter 
gelegenheid van zijn doctoraat honoris causa als volgt ver
woord : 

"Wanneer het duidelijk wordt dat alle mensen in hetzelfde 
ruimteschip vertoeven waarbij onze bestemmingen nauw ver
vlochten zijn omdat ze wederzijds beïnvloed worden door el
kanders gedrag, waarom vinden we het dan zo moeilijk los te 
komen van kortzichtige eigenbelangen en ons met een lange
termijn perspectief te richten op wereldwijde belangen die 
in ieders voordeel zijn ?". 

Inmiddels heeft het rapport van de bekende commissie BRANDT, in 
1980 gepubliceerd onder het thema "Noord-Zuid : een programma 
om te overleven", deze opvattingen verder uitgediept en voor
stellen geformuleerd waarbij gestreefd wordt naar een daad
werkelijke internationale solidariteit, gebaseerd op het 
"belang" van alle partijen die bij het ontwikkelingsproces 
betrokken zijn. In dit rapport leest men "De wereld kan niet 
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wachten naar maatregelen op lange termijn. Aan het begin van 
de jaren tachtig wordt de wereldgemeenschap geconfronteerd met 
grotere gevaren dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. Het 
is duidelijk dat de wereldeconomie nu zo slecht functioneert, 
dat zowel op korte als op lange termijn de belangen van alle 
landen geschaad worden". 

Een ncodprograrnrna voor de jaren tachtig en negentig als basis 
voor een internationale overeenkomst op langere termijn omvat 
de volgende punten : 
- grote middelen-overdracht naar ontwikkelingslanden; 
- een internationale energiestrategie; 
- een we~dwijd voedselprograrnrna; 

een begin met een aantal grote veranderingen in het inter
nationaal economisch systeem. 

Het onlangs verschenen ontwikkelingsrapport van de Wereld
bank stelt anderzijds vast dat de olie-arme ontwikkelings
landen het huidige decennium ingegaan zijn met vrij sombere 
vooruitzichten en dit in een minder behulpzame wereld dan 
tien jaar geleden. Sedert de energiekrisis is voor de meeste 
van deze landen de olierekening onbetaalbaar geworden. Daarom 
moet alles in het werk gesteld worden om alternatieve energie
bronnen in rurale middens te kunnen beschikbaar stellen : 
biogas, waterkracht enz. Projecten met betrekking op techno
logie-overdracht kunnen daarbij bijzonder nuttig zijn. Ook 
de toepassing van minder energie-intensieve methoden moet 
verder onderzocht en uitgewerkt worden. 

Een andere realiteit is deze van de differentiatie, hetgeen 
betekent dat het bereikte niveau van ontwikkeling een duide
lijke gradatie tussen de landen van de 3e Wereld vertoont. 
Binnen een toch vrij beperkte periode zijn een aantal landen 
zover geëvolueerd dat zij vóór het einde van deze eeuw zullen 
behoren tot de echte industrielanden. Dit proces wordt vooral 
bevorderd waar de industriële ontwikkeling gebaseerd is op 
en rond lokale grondstoffenbronnen. 

2.2. Op Eu~op~~~ nlv~au heeft de E.E.G. zopas een ontwerp van 
een 4-jaren programma voor "Wetenschap en techniek ten dienste 
van de ontwikkeling" uitgewerkt (E.E.G.-doe. COM(81)212). Dit 
beoogt een geleidelijke nieuwe verdeling van wetenschappelijke 
kennis tussen Noord en Zuid en omvat twee delen : 
- een eerste subprogramma heeft betrekking op aspecten van de 

tropische landbouw, zoals 
• verbetering van de landbouwproduktie; 
• horizontale onderwerpen en exploitatie van het milieu (wa

terreserves en -gebruik, bodembescherming, gewassenbe
scherming); 

. na-oogsttechnologie (conservering en verwerking van pro
dukten) ; 

• opleiding. 
- een tweede subprogramma heeft betrekking op geneeskunde en 

gezondheidszorg, voeding in de tropische zones en opleiding. 
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Elk van deze sectoren omvat verschillende onderwerpen van 
onderzoek die betrekking hebben op de meest essentiêle behoef
ten van de ontwikkelingslanden. De verantwoording van dit 
voorstel luidt o.m. als volgt : "Overwegende dat de wetenschap
~~~~jke instellingen van de Lid-staten meer steun nooigrnebben · 
ornlliün potentieel inzake wetenschappelijke en technische samen
werking te versterken en om ze beter in staat te stellen te be
antwoorden aan de nieuwe vraag zoals deze in bilateraal of 
conununautair kader tot uiting komt" en ook "dat een grotere 
mate van overleg tussen wetenschapsbeoefenaren van de verschil
lende Lidstaten noodzake~is om de complementariteit van de 
onderzoekingen en de methodologie~n, alsmede de toegang tot 
de verschillende netten van wetenschappelijke relaties die door 
de Lidstaten met partners uit de Derde Wereld werden aangegaan, 
te vergemakkelijken". Welnu zijn de "wetenschappelijke instel
lingen" en de ~wetenschapsbeoefenaren" niet in de eerste plaats 
in de universiteiten te yinden ? 

2.3. Op na.tionaai vlak 

Ons land heeft samenwerkingscontracten met zowat 40 ontwikke
lingslanden en daarnaast zijn er nog ongeveer evenveel die ook 
financi~le steun ontvangen, zonder daarom contractueel met ons 
gebonden te zijn;het volontariaat en de betoelaging van uni
versiteiten behoort tot deze laatste vorm van steunverlening. 
Voor de universitaire ontwikkelingssarnenwerk~ berust het 
1n1t1at1ef b1J het ABOS {Algemeen Bestuur voor Ontwikkelings
samenwerking), dat opdrachten aan universiteitspersoneel toe
vertrouwt. Inqevolge de communautaire reorganisatie wordt 
daarbij de adviserende rol van de zgn. "Interuniversitaire Ver
eniging voor Ontwikkelingssamenwerking (IVO) thans overgenomen 
door de VL.I.R. Als voorbeeld van onze deelname aan dergelijke 
ontwikkelingsacties kan het aandeel van de RUG in de uitbouw 
van de Medische Faculteit en van de ingenieursopleiding in 
Ruanda, evenals bij de heroriëntering van het onderwijs aange
stipt worden. 

Talrijke afgestudeerden zijn werkzaam in ontwikkelingslanden 
en internationale organismen. Van de Landbouwfaculteit alleen 
zijn er 120 tewerkgesteld in tientallen landen, hetgeen aller
minst als een monopolie mag beschouwd worden. Ook andere fa
culteiten zoals deze van de Diergeneeskunde, de Economische 
Wetenschappen en de Menswetenschappen nemen naast de reeds ge
noemde deel aan allerlei programr.rls en projecten. 

Binnen de RUG zelf werden initiatieven genomen zoals : 
- De oprichting van het "Interfacultair Studie- en Vormings

centrum voor Ontwikkelingssamenwerking"; 
- In de Faculteit van de Wetenschappen : het "International 

Training Centre for Post-Graduate Soil Scientists", dat 
sedert 1963 meer dan 400 deelnemers uit 60 landen gevormd 
heeft en als uitstraling van onze Alrna ~later een unieke be
tekenis heeft; 

- In de Faculteit van de Landbom._rwctenschappcn : de "licentie 
in de landbouwontwikkeling" die evenals de voorgaande 2 stu
diejaren omvat en reeds talrijke post-graduaat studenten 
naar Gent bracht; 
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- De leerstoel voor Toxicologie organiseert regelmatig in sa
menwerking met de UNIDO (United Nations Industrial nevelop
ment Organization) en het Ministerie van Ontwikkelingssamen
werking leergangen over pharmaceutische technologie en over 
milieuproblemen in de chemische en farmaceutische industrie; 

- In samenwerking met de KUL, de Rijksuniversiteit Utrecht en 
de Landbouwhogeschool van Wageningen wordt jaarlijks een 
"International Course of Food and Nutritional Sciences" ge
organiseerd en aldus een aanvullende vorming op het gebied 
van voedingsplanning en voedselkennis verstrekt aan ambte
naren uit ontwikkelingslanden. 

Dit alles betekent echter niet dat de universitaire ontwikke
lingssamenwerking een probleemloos geval is. Integendeel, de 
Vlaamse rectoren hebben er de laatste jaren voldoende op gewe
zen dat hun instellingen een meer rechtmatig en billijk aandeel 
willen krijgen in het geheel van de Belgische ontwikkelingshul~ 
hetgeen tot op heden alles behalve het geval was. Dit heeft 
geleid tot een ontwerp van "Algemene Overeenkomst tussen de 
Belgische Staat en de Vlaamse Universitaire Instellingen" be
treffende hun deelname aan de ontwikkelingssamenwerking. Deze 
algemene overeenkomst regelt de medewerking van de Vlaamse uni
versitaire instellingen bij de voorbereiding, de uitvoering 
en de evaluatie van ontwikkelingsprojecten op een meer soepele 
en stelselmatige wijze dan tot nu toe het geval was en maakt 
het hun ook mogelijk op eigen initiatief projecten van uni
versitaire samenwerking ter financiering voor te leggen. Dit 
moet ons toelaten op meer directe en doelmatige wijze aan het 
ontwikkelingsproces mede te werken volgens eigen inbreng, op
ties en mogelijkheden. Meer in het bijzonder zien wij hier 
kansen om multidisciplinaire programrnas aan te vatten waarbij 
geneeskunde, landbouw en technologie in combinatie met socio
logiei economie en andere disciplines kunnen samengaan. De 
recent aangekondigdeoprichting van een Fonds voor Ontwikke
lingssamenwerking speciaal met het oog op de financiering houdt 
o.a. in dat rechtstreeks contracten kunnen afgesloten worden 
met universiteiten. Inmiddels ontsnapt de Belgische Ontwikke
lingsactie niet aan de algemene kredietbeperkingen, waardoor 
wij in de nabije toekomst wellicht nog verder zullen verwijderd 
geraken van de 0,7 %van het BNP door de internationale orga
nismen als streefwaarde voorgesteld om te besteden aan ont
wikkelingswerk. 

Belgi~ is aanwezig in 24 van de 31 landen die behoren tot 
zgn. "minst ontwikkelde landen" en deze ontvangen 23,3 % van 
de totale Belgische hulp. De geografische spreiding van ons 
ontwikkelingswerk is het gevolg van historische en toevallige, 
dikwijls onsamenhangende stellingnamenen wisselende politieke 
opties. 

Ter gelegenheid van het Afrika-debat op 11 maart 1981 voor de 
parlementaire commissie van het buitenlands beleid wees de 
heer Coens, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, op de nood
zakelijkheid om het Belgisch ontwikkelingsbeleid zowel inhoude
lijk als geografisch te heroriënteren en bij te sturen : 
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- Geografisch door onze tussenkomst preferentieel te richten 
öp--specifieke ontwikkelingsakkoorden ook met de minst ont
wikkelde landen. De grote differentiatie tussen de landen 
van de derde wereld en de grote verschillen in het bereikte 
ont.wikkelingspeil wezen hier nogmaals herinnerd. 

- Inhoudelijk door sterker de klemtoon te leggen op de platte
landsontwikkeling en de basisbehoeften van·de bevolking en 
deze hebben niet alleen betrekking op landbouw en voedsel
voorziening, maar ook op preventieve gezondheidszorg, ener
gie en voorzieningen van collectief nut, onderwijs, agro
industrie, infrastructuur en wegenbouw, promotie van de 
vrouw enz. 

Om het kapitale belang van infrastructuurwerken, kommuni
katie en transport te onderlijnen moge ik er even op wijzen 
dat in ons land een productie-, transport- en distributie
organisatie er bijna onmerkbaar voor zorgt dat ieder voorjaar 
op het gepaste tijdstip alle meststoffen in elke gemeente aan
wezig zijn in voldoende hoeveelheden en keuzemogelijkheden om 
elke hectare bouwland van de nodige voedingsstoffen te voor
zien. Bovendien is er een kredietsysteem dat alle land- en 
tuinbouwers in de mogelijkheid stelt zich de gewenste produk
ten aan te schaffen zonder financi~le problemen en dit alles 
verloopt praktisch automatisch en onopgemerkt. 

Welnu, vele dorpen in ontwikkelingslanden zijn niet eens 
toegankelijk langs een berijdbare weg, de transportmiddelen 
zijn er onvoldoende en indien er dan al meststoffen zouden 
beschikbaar zijn, de arme landbouwbevolking heeft slechts zel
den de financiële middelen om zich deze aan te schaffen. In
middels wordt in alle jaarverslagen van de FAO opnieuw bena
drukt dat de voedselproduktie maar kan opgedreven worden dank 
zij het gebruik van meer meststoffen. Tegenover zulke reali
teiten is een ontwikkelingsbieid nodig, gebaseerd op preciese 
doelstellingen en met continuïteit uitgevoerd. De ontwikke
ling beperkt zich echter niet alleen tot het materi~le, maar 
de ontplooiing van persoonlijkheid en intelligentie behoren 
evenzeer tot de zgn. basisbehoeften. 

Uit de voorgaande periode hebben wij een grote betrokkenheid 
op de onderwijssector overgehouden en nu nog gaat 45 % van on
Z E ontwikk e lingshulp naar het onderwijs. Daarom lijkt het 
moe i lijk ons hieruit al te plots terug te trekken, maar wel 
kan men bij de aangekondigde heroriëntering progressief over
stappen naar meer beroeps- en landbouwonderwijs volwassenen
vorming, leraarsopleiding en -begeleiding en deze beter af
stemmen op de andere ontwikkelingsvormen. 

De universiteit ziet haar deelname en inschakeling in het 
mondiale ontwikkelingsproces als een intellectuele en morele 
plicht, die naast wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ook 
de gezondheidszorg, de industrialisatie, landbouw- en voedsel
produktie, handel en economie omvat, zonder de humane en more~ 
aspekten te verwaarlozen. Een universitaire instelling die 
naam waardig huldigt de principes van universele visie, inter
nationale interesse en algemene menselijke solidari.teit. 
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Ook in het ontwikkelingsproces van ons eigen gewest sedert 
het begin van deze eeuw heeft onze Gentse Alma Mater geen on
belangrijke rol gespeeld. Zij beschikt over een staf perso
neel met grondige theoretische en praktische vorming, waar
onder velen bereid zijn om zich in te zetten en hun kennis ten 
dienste te stellen van de wereldontwikkeling. 

In 1977 heeft de FAO een studieweek georganiseerd met als 
thema "The contribution of agricultural faculties and univer
sities to development". De primaire opzet ervan was 
- de universitaire leiding, professoren en studenten, zowel 

als de gouvernementen overtuigen van hun gezamenlijke ver
antwoordelijkheid terzake; 

- acties aanmoedigen, vooral gericht op individuele instel
lingen; 

- praktische suggesties geven over mogelijkheden, gunstige 
faktoren en remmingen. Tevens een reeks succesvolle voor
beelden in het licht stellen. 

Deze besprekingen, opgevat als een consultatie van verant
woordelijken van een aantal academische instellingen uit ont
wikkelingslanden en bijgewoond door waarnemers van FAO, UNESCO 
enz. leidden tot een reeks aanbevelingen, waaronder ik er 
hier slechts een paar wens aan te stippen, nl. : 
- Ten einde hun potentieel van personeel en fysische middelen 

beter te benuttigen, dienen de academische instellingen ver
antwoordelijkheden op zich te nemen, die verder gaan dan 
hun traditionele taken van onderwijs en daaraan verbonden 
research; 

- Zij dienen zich derwijze te organiseren en te bekwamen dat 
zij daadwerkelijk kunnen deelnemen aan de planning, uit
voering en evaluatie van projekten en de overheid dient 
dit te erkennen en te benuttigen; 

- De universiteit wordt : angezet om initiatieven te nemen ten 
einde haar personeel "ontwikkelings-bewust" te maken en 
naar samenwerking te streven met officiële en andere orga
nismen bij de planning en uitvoering van ontwikkelingsac
tiviteiten. 

Op 23 juni 1981 hebben 53 Nobelprijswinnaars, onder wie onze 
landgenoot Ilya Prigogine evenals Jan Tinbergen, Norman 
Borlaug,André Kastler en Hugo Thèorell, een verklaring gepu
bliceerd waarin zij wijzen op de ernst van de toestand in 
vele ontwikkelingslanden. Deze meest representatieve ver
tegenwoordigers van de universitaire en wetenschapswereld wij
zen er op dat de oorzaak van deze holocaust in de eerste 
plaats politiek is, maar onderlijnen tevens onze collectieve 
verantwoordelijkheid en verwerpen de te geringe inspanningen 
die een gerust geweten bezorgen tegen een kleine prijs. 

In hun boek "To feed this world - the challenge and the 
strategy" concluderen Sterling Wortman en Ralph W. Cummings Jr. 
als volgt : "Payoff from investments in agricultural research 
can be very high if research is organized to achieve ambitieus 
development goals. In many countries a revolution is needed 
in concepts of research roles, scope and implementation. Re
search should be an important catalyst of rapid agricultural 
development. Wherever agricultural progress is slow, scien
tists should take the lead in devising strategies for develop-
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ment which respond to the urgency of their nation's needs. 
An overall strategy should cernprise commodity production and 
defined area research programs, undergirded by strong problem
centered research and in-service training of young people. The 
organization of research should allow direct support of these 
three major approaches to development, in cooperation with re
levant agencies of government, universities and private in
dustry". Vorming en research neemt bij dit alles een belang
rijke plaats in en het is duidelijk dat het hier om georiën
teerde research gaat, waarvan de resultaten bruikbaar en ver
algemeenbaar zijn. 

Er is echter veel meer dan landbouw en voedselproduktie. 
Vergeten wij niet dat de werkloosheid in de ontwikkelingslanden 
veel groter is dan bij ons en er bovendien nauwelijks sociale 
voorzieningen bestaan. Daarom is industriële ontwikkeling 
evenzeer van belang en zouden wij vooral arbeidsintensieve sec
toren de voorkeur moeten geven op kapitaalintensieve. De er
varing heeft geleerd dat de beïnvloeding van de productiewijze 
van de kleine landbouwer en ambachtsman belangrijker is en 
meer positieve resultaten oplevert dan sommige groots opgevatte 
ondernemingen. 

Voor de probleemmensen is de beschikking over technologieën, 
toepasbaar op mensenmaat een eerste voorwaarde tot werkelijke 
lotsverbetering. Het op punt stellen van dergelijk aangepaste 
technologieën vergt ook wetenschappelijke renroering en re
search. Om daarbij haar rol te spelen moet de universiteit ook 
meer specifieke taken in prioriteitsgebieden opnemen en actief 
kunnen medewerken aan de Noord-Zuid transfer van kennis en 
technologie op alle niveaus, aan de vorming van wetenschappe
lijk en technisch personeel, bestemd voor productieve functies 
en niet uitsluitend voor administraties. 

Het komt er op aan een evenwichtig compromis te realiseren 
tussen fundamenteel wetenschappelijk werk, dat ons zo nauw 
aan het hart ligt, en meer georiënteerde activiteiten en re
search, waarvan de oogmerken dichterbij liggen. In dit ver
band kan melding gemaakt worden van een recent initiatief van 
de grote "Intern. Union of Pure and Applied Chemistry" (IUPAC), 
die binnen haar schoot een comité opgericht heeft met het oog 
op "chemical research applied to the world needs" (Chemrawn). 
Dit Chemrawn-comité heeft zopas de organisatie aangekondigd 
van een Internationale Conferentie onder de hoofding "Chemistry 
and World Food Supplies - The New Frontiers" welke zal doorgaan 
in december 1982 te Manilla in de Filippijnen, waar zich het 
bekende Intern. Rijst Instituut bevindt. Tot het programma
comité behoren de Nobelprijzen N.E. Borlaug en Melvin Calvin 
en zijn objectieven werden als volgt geformuleerd : 
a) Identificatie van "research en development" gen ieden van 

betekenis voor een verhoogde produktie, bewaring en ver
werking van voedingsmiddelen; 

b) Wetenschappelijk onderzoek bevorderen in ontwikkelingslande~ 
speciaal in gebieden die bekwaamheid en initiatief vergen, 
zonder overdreven kapitaalsinput; 

c) research prioriteiten en objectieven helpen bepalen in sa
menwerking met regeringen, industrieën en universiteiten. 



31 

Is het niet treffend hoezeer bij elk van de geciteerde ac
ties en initiatieven de universiteiten steeds en vanzelfspre
kend beschouwd worden als uitgangs- en ac tiebasis ? 

3. Slotbeschouwing~ 

Om deze uiteenzetting te besluiten wil ik dan ook bevestigen 
dat de universiteit niet alleen bereid en in staat is om haar 
bijdrage te leveren tot de wereld in ontwikk e ling , maar dat zij 
dit aanziet als een universele en humane plicht, die zij in 
elk geval wenst te vervullen. Vooruitgang en ontwikkeling is 
een stapsgewijs proces dat niet in é&n dag kan voltrokken wor
den. Ingewikkelde structuren en wetgevingen, zowel in donor
landen als in ontwikkelingslanden werk en bovendien vaak remmend. 
Tegenover de tendens om te veel te willen doen en op een te 
korte tijd dient men realistisch te zijn en haalbare doelein
den te bepalen. 

Naast de vele horizontale relaties die wij onderhouden met 
talrijke universiteiten uit de industriewereld, kunnen wij on
getwijfeld onze relaties met de universiteiten uit de ontwik
kelingslanden nog aanzienlijk versterken. De ontwikkelings
landen zijn niet langer geïsoleerd en in snel toenemende mate 
worden zij betrokken bij het wereldgebeuren door alle vormen 
van informatie en persoonlijke kontaktcn. Meer dan welke an
dere instelling neemt de universiteit daarbij een bijzondere 
plaats in, als een open huis met vensters en deuren gericht 
naar de ganse wereld. 

Zowel in de ontwikkelings- als in de industrieianden moet de 
universiteit fungeren als een instrument van opbouw en vooruit
gang. Wij willen ze daarom duidelijk situeren als vormings
instelling, als researchinstantie en als dienstcentrum op 
wereldvlak. Wij hebben middelen voor onderwijs en resea rch, 
werkmethodes en bruikbare technologieën aa n t e bieden, maar 
deze dienen zo over te komen dat geen nationale gevoelens ge
kwetst worden, zodat onze samenwerking gekenmerkt is door op
rechtheid en niet gericht in het voordeel van de donor. De 
universitaire gemeenschap is in staat de problemen objectief
wetenschappelijk aan te vatten, zonder ideologische vooringe
nomendheid en is aldus uitstekend geschjkt voor het creëren en 
onderhouden van betrekkingen met de buitenwereld, zonder poli
tieke interferenties. Binnen de universitair e laboratoria en 
diensten beschikken wij over de nodige intrastructu ur en over 
een niet onbelangrijk instrumentarium, waardoor de univers i tejt 
in optimale voorwaarden operationeel kan opt reden in velerlei 
domeinen. Waar elders vindt men dezelfde mcnseJjjke, intel
lectuele en materiële mogelijkheden samen beschikbaar ? 
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Vanzelfsprekend ontsnapt ook de universiteit niet aan de 
huidige economische remmingen en na een periode van expansie 
komt dit pijnlijk aan. Wij zullen echter niet aflaten te · 
blijven strijden, al weten wij dat versobering nu eenmaal moet. 
Liever dan ons te laten ontmoedigen , willen wij leven volgens 
de stelregel "What cannot be cured must be endured". Zoals 
de leuze van onze Alma Mater "Inter Utrumque" luidt, zo ook 
is onze plaats te midden van de wereld in ontwikkeling, de in
dustriewereld en de derde wereld. Als meest plural~ische uni
versiteit in België wensen wij onze taak in eigen land en in 
de wereld te vervullen, wetend dat vooruitgang en succes het 
loon zijn van een positieve instelling, van realiteitszin en 
vertrouwen. Mijn vertrouwen is gesteund op de medewerking en 
de inzet van het academisch, administratief en technisch per
soneel en de studenten. 
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DE VERNEDERLANDSING VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT 
VIERING VAN DE 50E VERJAARDAG 

PROF. DR. H. VAN LOOY, AFTREDEfm VICE-RECTOR 

"Te rekenen van het academisch jaar 1930-31, wordt het onder
wijs, aan de universiteit te Gent in het Nederlandpch gegeven. 
Het Nederlandsch is de bestuurstaal van de universiteit" zo 
luidde he-t eerste artikel van de wet van 16 april 1930, waar
door het gebruik der talen aan de universiteit te Gent einde
lijk, na een bijna eindeloze strijd, geregeld werd. Deze 
laconieke formulering die, zoals het een wet betaamt, niets 
verraadt van de bitsige strijd, die aan de goedkeuring was 
voorafgegaan, geeft kort en duidelijk het thema van de viering 
van november 1980 : 50 jaar vernederlandsing, een balans. 

Van in den beginne lag de bedoeling voor om deze viering te 
laten uitgroeien tot een unieke gebeurtenis zowel door de om
vanq als door de verscheidenheid van de manifestaties. Uit 
ond~rvragingen en peilingen bij de studenten van de Vlaamse 
jeugd in het algemeen, was trouwens gebleken dat de meesten 
vrij onwetend zijn inzake de geschiedenis van de vernederland
sing en dat het historisch bewustzijn best eens kon worden 
aangescherpt. Wat vijftig jaar geleden verworven werd is he
den ten dage zo'n evident en natuurlijk bezit, dat de to~nma
lige strijd nu gevoelens wekt gaande van naïeve verwondering 
tot ongeloof. Daarom dat naar een middel gezocht werd om ook 
de Gentse schooljeugd bij het gebeuren te betrekken en hen met 
de universiteit in contact te brengen. De coördinatie voor de 
viering werd toevertrouwd aan de vice-rector en dhr. w. van 
Espen, hoofd van de sociale dienst. Voor de organisatie wer
den zij bijgestaan door de dienst Public Relations o.l.v. Me
vrouw Delhaise en een enthoesiaste werkgroep. De atmosfeer 
binnen deze werkgroep was uitstekend en de contacten met de 
stad, het Ministerie van Cultuur, de provincie, de vier Vlaam
se Fondsen enz. verliepen bijzonder vlot en constructief. Het 
resultaat was uiteindelijk een feestweek in november met vol
gend programma : 

Maandag 17 november _: Academische zitting; opening van de ten
toonstelling "Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing 
van de Gentse Universiteit" in het Pand; huldeconcert in de 
opera georqaniseerd door B.R.T. 2 en 3. 

Qinsdaq_~~qyember,_: Ontmoetingsdag in de Faculteit van de 
Landbouwwetenschappen tussen de Vlaamse landbouwfaculteiten on 
de Landbouwhogeschool van Wageningen (Nederland). 's Avonds 
voordracht door Prof. Dr. K. DE CLERCK in de Aula, ingericht 
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door de K.V.I.V. 

Woensdagnamiddag 19 november : Interuniversitair sporttornooi 
georganiseerd door de G.U.S.B. (Gentse Universitaire Sportbon~ 
en grote happening georganiseerd door het F.K. 

Donderdag 20 november : In de namiddag "Spel en Sport in en 
rond de Universiteit" - ludieke activiteiten georganiseerd 
door de studenten van het H.I.L.O. voor het Stedelijk Onder
wijs Gent. 's Avonds : Univ. Jazz 30-80; groot Jazz-concert 
georganiseerd door de Dienst Toerisme van de Stad Gent in het 
Internationaal Congrescentrum (Park) • 

Zaterdag 22 november : Een studiedag "Culturele Politiek in 
Vlaanderen - Toekomstperspectieven" met de medewerking van de 
vier grote Vlaa~se Fondsen : Davidsfonds, Masereelfonds, Ver
meylenfonds en Willemsfonds in de Aula. Aansluitend daarbij 
een week van de Nederlandstalige Film georganiseerd door de 
Koninklijke Bond van het Personeel van de R.U.G. in de Acade
mieraadzaal. 

Voor een volle Aula verwelkomde rector Hoste op maandag 17 
november Z.M. de Koning, Voorzitter Boel van de Vlaamse Raad, 
Premier Martens, Minister Geens, de Ministers Calewaert en 
Coens en de vele andere prominenten, die er aan gehecht hadden 
aanwezig te zijn. De rector schetste in grote lijnen de ont
wikkeling van de universiteit, gaf het thema van de viering 
aan, wees op de rol van de vernederlandsing van de R.U.G. als 
katalysator voor de andere universiteiten (K.U.L., V.U.B.). 
Hij beklemtoonde vervolgens ook dat, zo dan al de strijd om de 
taal uitgestreden is, dit niet kan gezegd worden van de finan
ciële achterstelling van de Vlaamse universiteiten ~. In zijn 
feestrede bracht Prof. Dr. H. BALTHAZAR een voortreffelijke 
synthese van de strijd, waarin met vermijding van het anecdo
tische, de lange weg die leidde tot de wet van 1930, getekend 
werd. Na een muzikaal intermezzo door het gemengd koor "Canta
bile" o.l.v. J. Van den Borre, overhandigde rector Hoste de 
Grote Medaille van de Universiteit aan de 98-jarige emeritus 
professor N. GUNZBURG, die samen met wijlen Prof. Kluyskens een 
van de eersten was, die met het nederlandstaliq onderwijs in de 
rechtsfaculteit belast werd, en aan de 83-3arige ri~der Em. 
docent Dr. R. VICTOR, stichter en nog steeds hoofdredacteur 
van het Rechtskundig Weekblad. Als promotor voor beide gevier
den trad Prof. Dr. R. De Meyer, decaan van de Faculteit van de 
Rechtsgeleerdheid op. Vervolgens werden zeven eredoctoraten 
uitgereikt aan prominente figuren, die door hun werk hebben 
bijgedragen tot de luister en de roem van Vlaanderen. Baron 
Maurice GILLIAMS werd door Prof. Dr. A. Van Elslander voorge
steld als een veel gelauwerd fijnzinnig auteur, vernieuwer in 

x Dezelfde avond stemde de gemeenteraad van Gent op voorstel 
van Ir. Deroo, lid van de Raad van Beheer van de R.U.G.,een 
motie waarin gepleit werd voor een rechtvaardiger verdeling van 
de kredieten, opdat de Vlaamse universiteiten eindelijk zouden 
krijgen waarop ze recht hebben. 
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vele genres. Als oorspronkelijk scheppend ku nstenaar en groot 
muzikaal vernieuwer werd Louis DE MEESTER q~tekend door Prof. 
Dr. J. Broeckx, terwijl Prof. Dr. M. De Ma~y~r hetzelfde deed 
voor de beeldhouwer ROEL D'HAESE "die €r in gesla~gd is een 
bijzonder authentiek en pregnant beeld van de actuele mens en 
zijn existentiële situatie te creëren". Prof. Dr. R. Senelle 
huldigde vervolgens in Minister van Staat Aug~st DE SCHRIJVER 
de beginselvaste Vlaming die op 6 februari 1930 in zijn maiden
speech voor de Kamer een sterk geargumenteerd betoog voor àe 
vernederlandsing hield. Ir. Karel SANO krijgt het eredocto
raat om zijn grote verdiensten in de strijd voor de verneder
landsing van het zakenleven in Vlaanderen en tevens als stich
ter van de Vlaamse Ingenieursvereniging. Als promotor trad 
Prof. Ir. w. Soete op die er met ontroering aan herinnerde, 
dat hij zelf in 1930 de vernederlandsing mocht meemaken. Ten
slotte werd het eredoctoraat uitgereikt aan Prof. Dr. P. DE 
SOHER, eerste rector van de K.U.Leuven na de splitsing en aan 
Prof. Dr. A. GERLO, eerste rector van de V.U. Brussel. Het 
was rector Hoste zelf die de verdiensten van zijn beide colle
gae in het licht stelde. Namens de pas gelauwerde doctores 
honoris causa sprak rtinister van Staat De Schrijver. een kort 
dankwoord uit waarin hij "met oneindige dankbaarheid" de drie 
pioniers herdacht, de kraaiende hanen Louis Franck, Frans Van 
Cauwelaert en Kamiel Hu~rsMans. De slottoespraak werd gehouden 
door Minister Calewaert die, na de passende gelukwensen, een 
evaluatie bracht van de huidige toestand op universitair ni
veau. Hij vreest dat de universitaire expansie niet alleen 
zwaar op het budget drukt, maar tevens het provincialisme in 
de hand werkt, terwijl anderzijds het demokratizeringsproces 
er niet op de verwa~hte wijze werd door versneld. Hij pleitte 
verder voor een meer studentengericht onderwijs en voor de or
ganisatie van postgraduaat onderwijs en open universiteit. 

Terwijl het vaderlands lied en de Vlaamse Leeuw weergalmden 
onder de sierlijke aula-koepel, dwarrelden uit deze zelfde 
koepel honderden briefjes als witte vlinders neer, met de 
tekst "Geen Belgische diefstal ! Geen achterstelling meer ! 
Studenten eisen zelfbestuur !". Om alle gemoederen te bedaren 
(alleen de B.O.B. was verstoord) - buiten de Aula was voorheen 
reeds geprotesteerd tegen het eredoctoraat voor de Leuvense 
en de Brusselse rectoren omwille van hun "ondernokratische uit
spraken"! - en de feestelijke stemming te bestendigen, werd i n 
het peristylium een receptie aangeboden. Een lunch op het 
rectoraat aangeboden aan de doctores h.c. en hun proMotoren 
beëindigde de morgenzitting en gaf de nodige sterkte om het 
namiddag- en avondprogramma aan te pakken. 

Dit programma voorzag op de eerste plaats de oneninq van de 
tentoonstelling "Kroniek van de strijd voor de v~rned~rland
sing van de Gentse Universiteit" in het Pand, jngericht onder 
de auspiciën van de provincie Oost-Vlaanderen. Prof. Dr. 
Karel De Clerck, die als hoofd van het archief van de R.U.G. 
het initiatief nam en het werk coördineerde, voerde het woord. 
De tentoonstelling zelf, waarvoor gans zijn staf zich uiterma
te had ingespannen, bracht een boeiend panorama van de lange 
lijdensweg - sorns zeer humoristisch of sarkastisch geïnterpre
teerd - die leidde naar de wet van 1930. Nu na vijftig jaar 
kan men alleen met een diepe verwondering, soms nog met erger
nis en ook wel met medelijden om zoveel dwaa3heid, de argumen-
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ten lezen die de tegenstanders jaren lang hebben uitgebracht. 
Gelukkig is het grootste deel van het tentoongestelde materiaal 
gepubliceerd in het boek "Kroniek van de strijd voor de verne
derlandsing van de Gentse Universiteit", samengesteld door K. 
9e Clerck met de medewerking van H. Bossaert, À. Van der Meersm 
M. Sorners, M. Van der Auwera (uitgegeven door Orion Brugge). 

De avond werd besloten met een huldeconcert in de Koninklijke 
Opera, georganiseerd door B.R.T. 2 en 3. Het nationaal orkest 
van België speelde onder leiding van Georges Octors eerst de 
Academische feestouverture van J. Brahrns, die eerder zwaar en 
onbezield overkwam. Op het laatste ogenblik had het orkest 
geweigerd {!) de aangekondigde Musica per Archi van Louis de 
Meester te spelen zodat, tot spijt van de zaal en zeker van de 
componist zelf, dit stuk vervangen werd door de sonate voor 
viool en klavier (uit 1957), vertolkt door Dorninique Cornil 
(klavier) en Jerrold Rubinstein (viool) • De componist viel 
na de uitvoering een extra warm en zeer verdiend applaus te 
beurt. Dezelfde piano-soliste had voordien reeds de Burleske 
voor piano en orkest van Richard Strauss vertolkt (1885), een 
stuk dat uiteraard niet tot mateloos entoesiasme prikkelt. 
Gelukkig viel uiteindelijk de uitvoering van de eerste symfo
nie van J. Brahrns nog wel mee. 

Op woensdagnamiddag 19 november gingen een aantal studenten
activiteiten door. Op de sportterreinen en in de zalen van 
de G.U.S.B. werd op interuniversitair vlak sportief gestreden 
in basketbal, handbal, volleybal en voetbal tussen ploegen van 
de K.U. Leuven, U.F.S.I.A., R.U.C.A. De organisatie lag in de 
c ompetente handen van sportdirecteur Ign.Van Der Carn. Oorspron
kelijk was ook een studiedag "Sport in Vlaanderen" gepland, 
een theoretisch luik naast de praktische sportbeoefening. Door 
een ongelukkige samenloop van omstandigheden kon dit interes
sante programma,opgesteld door de Sportraad, niet doorgaan. 
Sportraad, H.I.L.O. en G.U.S.B. hopen het bij een volgende ge
legenheid te realiseren. Van de watersportlaan naar Sint
Pietersplein. Daar waren drie reuzetenten opgetrokken tot ver
maak van de studenten en greep een happening plaats. Wat aar
zelend begonnen onder een druilerige regen, werd het tenslotte 
een groot en zeer luidruchtig feest met volksdans, optreden 
van Give Buzze Blues Band, Kla?band, Zjef Vanuytsel, E. Kooy
man, Theater Symntoon en noem maar op. Een andere tent was 
bedoeld voor :ilmprojectie, die echter om technische redenen 
doorging in ltet grote auditoriu);l van de Blandijn. Onder de 
tonen van de luidruchtige studentenfanfare stroomde het bier 
rijkelijk. De motor achter het geheel was de onvermoeibare 
Hans Blok, bijgestaan door even ijverige Cornrnilitones. 

"Sport en spel in en rond de universiteit" was het thema van 
donderdagnamiddag 20 november. Het was een ludieke bedoening 
die, dankzij de totale inzet van het H.I.L.O. o.l.v. Prof. W. 
Laporte en zijn medewerkers waaronder ook enkele B.T.K.-ers en 
verder de G.U.S.B., uitgroeide tot een enorm succes. In het 
lager onderwijs gingen in eigen school expressie- en spelacti
viteiten door rond het thema "Universiteit". De middenscholen 
konden deelnemen aan zwemmen, dans- en spelvormen in het 
sportcomplex en de grote H.I.L.O.-zaal, terwijl de leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs via een zoektocht in de stad ken
nis konden rnaken met een aantal universitaire gebouwen. Verder 
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werd er gemini-voetbald en gewandeld in Bourgoyen en de Blaar
meersen. Uiteindelijk kwam men samen in de grote H.I.L.O.
zaal waar studenten H.I.L.O. demonstraties gaven en een clown 
(ook student) de hele zaal aan het lachen kreeg. Daar werd 
ook de grote legpuzzel ineengestoken, samen met een lange slag
zin. Tevens mochten de meest creatieve onder de leerlingen 
hun impressies van de universitaire gebouwen weergeven wàarbij 
bleek dat de Elandijn-graffiti het meest indruk hadden gemaakt. 
Tot slot dankten rector Hoste en schepen Van Eeckhout alle 
verantwoordelijken en prezen de goede verstandhouding tussen 
de stad Gent en de universiteit. Een heel mooie wit-zwart 
sticker en bondige documentatie over de R.U.G. en de verneder
landsing werd aan de deelnemers gegeven. Diezelfde avond ging 
dan nog een boeiend jazz-concert door aangeboden door de 
Dienst voor Toerisme, in de grote zaal van het Internationaal 
Congrescentrum in het Park. Hier musiceerden de Rudy Balliu 
Society Serenaders, vervolgens de Cotton City Jazz Band, 
beide in parelende New Orleans-stijl, terwijl na de pauze de 
Lazy River Big Band in de werkelijke zin van zich liet horen. 
Het was een unieke gelegenheid om deze drie typische Gentse 
jazz-formaties samen te zien en te horen .•• en dat tot lang 
na middernacht. 

Op de laatste dag van de feestweek greep onder de auspiciën 
van het Ministerie van Nederlandse Cultuur een studiedag 
plaats met als thema "Culturele politiek in Vlaanderen". Hier
voor was beroep gedaan op de vier grote Vlaamse culturele 
fondsen : Davidsfonds, Masereelfonds, Vermeylenfonds en Wil
lemsfonds. Aangezien toekomstperspectieven moeten vertrekken 
van een inventaris van het beschikbare en het bereikte, teken
de de heer J. Fleerackers, voorzitter van de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht, in een voortreffelijk gedocumenteerd en 
glashelder betoog de evolutie van het cultuurleven sinds 1930 
in Vlaanderen. Daarop volgden de niet altijd even positieve 
bedenkingen van dhr. Doucet, algemeen ondervoorzitter van het 
Davidsfonds, Prof. Dr. A. Verhulst, voorzitter van het Willems
fonds, dhr. J. Vercammen, voorzitter van het Vermeylenfonds en 
Dr. A. Roosens, voorzitter van het Masereelfonds. De voorzitter 
van de Cultuurraad, dhr. R. Boel die de vergadering 's morgens 
geopend had met een boeiende inleiding, had voor de namiddag 
verstek moeten geven. Het was dhr. Schots, eerste adviseur 
van de Vlaamse Raad die de conclusies van de dag trok, waarna 
het slotwoord werd uitgesproken door Mevr. A. Van Cauwelaert, 
kabinetschef van Mevr. De Backer, staatssecretaris voor de 
Vlaamse Gemeenschap. Om het met N. Verschoore (Het Laatste 
Nieuws) te zeggen : "Opvallend was de afwezigheid van degenen 
die er hadden moeten zijn : de ministers". 

Volgde nog een receptie ten stadhuize aangeboden door het 
College van Burgemeester en Schepenen "waar wij waren als ge
nodigden aan rijke tafelen". Het was ten slotte de schepen 
van onderwijs Mr. P. Van Eeckhaut, lid van de Raad van Beheer 
van de R.U.G., die het laatste woord had en nogmaals op zeer 
geëngageerde wijze de nadruk legde op de sociale betekenis van 
de vernederlandsing in 1930. 

Een aantal andere activiteiten sloot verder aan bij de offi
ciële feestweek. Zo had de "Commissie Samenwerking Vlaamse 
Landbouwfaculteiten en de Landbouwhogeschool Wageningen" 
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(COVLAWA) het initiatief genomen om op dinsdag 18 november een 
entmeetingsdag te organiseren onder het voorzitterschap van 
decaan De Boodt. Hierbij mag er aan herinnerd worden dat de 
Rijkslandbouwhogeschool de eerste Rijkshogeschool was in Bel
gië met het Nederlands als voertaal en dat sinds 1920 ! Na een 
inleidende rede van decaan De Boodt, die zijn ongerustheid 
over het steeds maar afbrokkelende landbouwareaal uitsprak, 
werden de eigenlijke werkzaamheden ontwikkeld in drie secties 
bodemscheikunde, landbouweconomie en microbiologie. Hartelijk 
verbroederd werd ten slotte op de receptie aangeboden door 
rector Hoste. 

Dezelfde avond hield Prof. Dr. K. De Clerck in de Aula een 
rijk gedocumenteerde voordracht over "Een eeuw strijd voor de 
vervlaamsing van de Gentse Universiteit" voor de Koninklijke 
Vlaamse Ingenieursvereniging. Dit was voor de K.V.I.V. tevens 
de gelegenheid om de pas gepromoveerde Dr. h.c. K. Sano te 
huldigen als een van haar vier stichters. 

De Faculteit van de Rechtsgeleerdheid had nog voor de offi
ciële feestweek een colloquium ingericht over "Honderdvijftig 
jaar rechtsleven in België en Nederland" in samenwerking ·met 
de juridische Faculteit Leiden (5-7 november). 

De Koninklijke Bond van het Personeel van de R.U.G. had van 
zijn kant het uitstekend initiatief genomen om een Vlaamse 
Filmweek in te richten, onmiddellijk aansluitend bij de feest
week. Zo werden dan van 24 tot 28 november in de Academieraad
zaal voor een zeer talrijk opgekomen publiek volgende filmen 
vertoond : De Loteling, Pallieter, Mira, Rolande met de Bles 
en de Man die zijn haar kort liet knippen. V66r de vertoning 
van deze laatste film werden tijdens een korte plechtigheid 
die leden gehuldigd, die op het ogenblik van de vernederland
sing reeds werkzaam waren op de R.U.G. : nl. de heren Ph. 
Boudrez, A. en R. De Ninne, M. De France, G. en L. De Smaele, 
A. Steurbaut en G. Van Meenen. Het woord werd daarbij gevoerd 
door voorzitter R. Pauwels en vice-rector Van Looy. Tussen
door zong het koor van Lovendegem-Vinderhaute onder de leiding 
van Mevr. R. Witdonck-Demoen enkele fraaie Vlaamse liederen. 

Vanzelfsprekend wilde ook het aloude taalminnend Genootschap 
"'t Zal wel Gaan" de viering van de vernederlandsing, waarin 
het zo'n actieve en stimulerende rol had gespeeld, niet laten 
voorbij gaan. Zo werd dan op donderdag 20 november een reeks 
van vijf voordrachten ingezet onder het thema "150 jaar Vlaam
se Beweging en Vrijzinnigheid: een contradictie ?".Twee alom
bekende "'t Zallers" beten de spits af : Prof. Dr. Els Witte 
(V.U.B.) en Prof. Dr. H. Balthazar; de eerste hield het meer 
algemeen over de Vlaamse Beweging, Vlaamse ontvoogding en 
vrijzinnigheid; de tweede belichtte de specifieke rol van 
"'t Zal" in de strijd voor de vervlaamsing. 

Tenslotte past hier een woord van dank aan het "Regionaal 
Filmjournaal Gent", productie Daska-Films, die een extra edi 
tie hebben gewijd aan de R.U.G. Deze resulteerde in een film 
van achttien minuten, die wegens zijn lengte in twee afleve
ringen werd vertoond in alle Gentse eerste visie-zalen vanaf 
14 november · 1980. Beter dan woorden het vermogen, toont de 
film de wetenschappelijke en technische evolutie aan de R.U.G. 
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en de stand anno 1980 •.. , vijftig jaren na de vernederlandsinq. 

Herman VAN LOOY. 
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VERSLAG OVER DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT 
TIJDENS HET ACADEMIEJAAR 1980-1981 

De Dies Natalisviering van onze Universiteit greep plaats 
op 27 februari 1981. Eredoctoraten werden uitgereikt aan : 
- Prof. Dr. Otto KANDLER (Ludwig-Maximilians-Universität, 

München- D.B.R.), in de Faculteit van de Wetenschappen, 
voorgesteld door Prof. Dr. J. DE LEY; 

- Prof. Dr. Otto BRAUN-FALCO (Ludwig-Maximilians-Universität, 
München- D.B.R.), in de Faculteit van de Geneeskunde, voor
gesteld door Prof. Dr. A. KINT; 

- Prof. Dr. Ir. A. VESIC (Duke University of North Carolina -
U.S.A.), in de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, 
voorgesteld door Prof. Dr. Ir. E. DE BEER; 

-Prof. Dr. Erik THORBECKE (Cornell University, Ithaca, New 
York- U.S.A.), in de Faculteit van de Economische Weten
schappen, voorgesteld door Prof. Dr. J. MATON; 

- Prof. Dr. Pieter DRENTH (Vrije Universiteit Amsterdam, Neder
land), in de Faculteit van de Psychologische en Pedagogische 
Wetenschappen, voorgesteld -door Prof. Dr. P. COETSIER. 

De feestrede "Ontwikkelingssamenwerking : werkelijkheid en 
mogelijkheid" werd gehouden door Prof. THORBECKE. 

11. B e hee~ 

Bij K.B. van 9 juni 1981 werd Prof. Dr. Ir. A. COTTENIE, ge
woon hoogleraar in de Faculteit van de Landbouwwetenschappen, 
benoemd tot rector van de Rijksuniversiteit te Gent, met in
gang van 1 oktober 1981 voor een termijn van vier jaar. 

Bij K.B. van dezelfde datum en voor dezelfde termijn werd 
Prof. Dr. J. HOSTE, gewoon hoogleraar in de Faculteit van de 
Wetenschappen, benoemd tot vice-rector. 

Prof. Dr. J. HOSTE, gewezen rector en Prof. Dr. H. VAN LOOY, 
gewezen vice-rector, werden bij K.B. van 29 september 1981 en 
met ingang van 1 oktober 1981 gemachtigd de eretitel van hun 
ambt te voeren. 

Voor het komend academiejaar werd bij K.B. van 12 juni 1981 
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Prof. Dr. W. DE COSTER, gewoon hoogleraar in de Faculteit van 
de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, benoemd tot 
secretaris van de Academieraad. 

Vanaf 1 oktober 1981 is de vertegenwoordiging van de diverse 
geledingen in de Raad van Beheer als volgt : 

Onderwijzend personeel : 
- Prof. E. VERMEERSCH, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
- Prof. R. SENELLE, Faculteit Rechtsgeleerdheid 
- Prof. R. MERTENS, Faculteit Wetenschappen 
- Prof. H. CLAESSENS, Faculteit Geneeskunde 
- Prof. J. VAN BLADEL, Faculteit Toegepaste Wetenschappen 
- Prof. C. DE PELSEMAEKER, Faculteit Economische Wetenschappen 
- Prof. D. MATTHEEUWS, Faculteit Diergeneeskunde 
- Prof. A. DE BLOCK, Faculteit Psychologische en Pedagogische 

Wetenschappen 
Prof. N. SCHAMP, Faculteit Landbouwwetenschappen 
Prof. J. PIJCK, Faculteit Farmaceut~sche Wetenschappen 

Wetenschappelijk personeel : 
- W. BRUYNOOGHE, Toegepaste Wetenschappen 
- Mevr. R. CORNELIS, Wetenschappen 
- F. DAMBRE, Letteren en Wijsbegeerte 
- P. VAN CAUWENBERC~, Geneeskunde 

Administratief, gespecialiseerd, meesters- vak- en dienstper
soneel : 
- Mevr. B. DE JAEGER (echtg. JANSSENS) 
- B. VAN CAELENBERG 

Studenten : 
- M. MUYLLE, Toegepaste Wetenschappen 
- s. OSSIEUR, Rechtsgeleerdheid 
-Mej. A. TYTGADT, Geneeskunde 
- P. VIAENE, Psychologische en Pedagogische Wetenschappen 

Sociale milieus : 
- J. COLLE, A.C.L.V.B. 
- L. DE CLERCQ, A.C.V. 
- M. HOORNAERT (Mevr.), A.B.V.V. 

Economische milieus : 
- L. DE PAEPE, Adviseur Verbond Belgische Ondernemingen 
- L. KYMPERS, Algemeen Adviseur Raad van Beheer van de N.V. 

Bekaert 
- P. PROVOST, Ere-Voorzitter Verbond der Belgische Nijverheid 

Openbare machten : 
- G. DEROO, V.U. 

G. STRUMANE, P.V.V. 
P. VAN EECKHAUT, S.P. 
F. VERHEEKE, C.V.P. 

In de loop van het academiejaar 1980-1981 werden 11 vergade
ringen van de Raad van Beheer en 11 vergaderingen van het Vast 
Bureau gehouden. De Academieraad kwam 4 maal samen. 

Zeven van de acht voorzitters werden herkozen voor het acade
miejaar 1981-1982. Het betreft de professoren L. DE MEYER in 
het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde; 
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W. CALEWAERT in de School voor Criminologie; M. ANSELIN in 
het Hoger Instituut voor Stedebouw, Ruimtelijke Ordening en 
Ontwikkeling; W. FIERS in het Centrum voor Biochemie; R. TAVER
NIER in het Interfacultair Studie- en Vormingscentrum voor Ont
wikkelingssamenwerking; N. SCHAMP in het Interfacultair Centrum 
voor Milieusanering en R. DE CALUWE in het Interfacultair Cen
trum voor Informatica. 

In het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding werd Prof. 
Dr. R. CLAEYS opgevolgd door Prof. Dr. W. LAPORTE en in het 
recent opgerichte Interfacultair Centrum voor Management werd 
Prof. Dr. A. VLERICK verkozen. 

III. Ne.cJto.tog..<..e. 

* Onderwijzend personeel 

- Em. Prof. Ir. J. VAN HOLDER 
- Prof. Dr. J. VAN ROMPAEY 
- Em. Prof. Ir. A. VERBELEN 
- Docent op rust Ir. J. VERSCHAVE 
- Em. Docent Ir. H. REYNTENS 
- Em. Prof. Dr. R. MOENS 

Ir. Jan VAN HOLDER, emeritus professor in de Faculteit van 
de Landbouwwetenschappen, overleed op 2 december 1980. Na 
vooraf werkzaam te zijn geweest als hulpdeskundige bij het Mi
nisterie van Landbouw en als tijdelijk assistent, werd hij met 
ingang van 1 oktober 1945 voorlopig benoemd tot docent 3e ca
tegorie-assistent aan de Rijkslandbouwhogeschool. Vanaf 1 ok
tober 1947 werd hij benoemd tot docent, belast met het onder
wijs inzake toegepaste en tropische plantenziektenleer, bevor
derd tot gewoon hoogleraar op 1 oktober 1950 en aangesteld tot 
titularis van de "Leerstoel voor plantenziekten" op 1 oktober 
1966. Hij werd verbonden als gewoon hoogleraar aan de Facul
teit van de Landbouwwetenschappen van onze Rijksuniversiteit 
met ingang van 1 oktober 1969. Prof. VAN HOLDER was sedert de 
oprichting in november 1951 en tot oktober 1972 directeur van 
het Rijksstation voor Plantenziektenkunde te Gent en eveneens 
directeur-diensthoofd van het Laboratorium voor Fytopathologie 
en voor Fytovirologie. Vanaf 1 oktober 1975 werd hij tot het 
emeritaat toegelaten. Em. Prof. Ir. J. VAN HOLDER was auteur 
van enkele boeken en van diverse bijdragen in nationale en in
ternationale tijdschriften en verzamelwerken. 

Op 17 rnaart 1981 overleed bij een verkeersongeval Prof. Dr. 
Jan VAN ROMPAEY, hoogleraar in de Faculteit van de Rechtsge
leerdheid. Collega VAN ROMPAEY promoveerde aan de R.U.G. tot 
doctor in de rechten (1959) en tot doctor in de geschiedenis 
(1965). Na een loopbaan als assistent en als werkleider aan 
onze universiteit, werd hij met ingang van 1 januari 1970 be
noemd tot docent aan voornoemde faculteit en er belast met de 
cursussen "De geschiedkundige inleiding tot het burgerlijk 
recht" en "Algemene rechtsgeschiedenis, met inbegrip van het 
Oud-Nederlands recht". Van 1 oktober 1980 af werd hij bevor
derd tot hoogleraar. Prof. Dr. J. VAN ROMPAEY was dir~cteur
diensthoofd van het Rechtshistorisch Seminarie. Hij was even
eens buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit 
Leuven (te Leuven en te Kortrijk). In 1966 en in 1968 was hij 
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laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap
pen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Lette
ren. In 1970 werd hem de eerste Winkler Prins-Prijs voor Ge
schiedenis toegekend. Prof. VAN ROMPAEY was auteur van een 
lijst belangrijke wetenschappelijke werken en artikelen, waar
door hij een internationale faam heeft verworven. Zijn grote 
verdiensten blijken vooral uit zijn studie van de Bourgondische 
tijd. 

Em. Prof. Ir. Alfred VERBELEN overleed op 19 mei 1981. Ver
bonden aan de voormalige Rijkslandbouwhogeschool, eerst als 
assistent en daarna als werkleider, werd hij er met ingang van 
het academiejaar 1938-1939 benoemd tot docent en er belast met 
de cursus "Aanvullingen in de organische scheikunde." Vanaf 1 
januari 1947 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar en tevens 
aangesteld tot ti tul ar is van de leerstoel voor "Scheikunde''. 
Met ingang van 14 mei 1969 werd Prof. Ir. A. VERBELEN tot het 
emeritaat toegelaten. 

Ir. Joseph VERSCHAVE, overleden op 21 juni 1981, was ere
secretaris-generaal van het Ministerie van Openbare Werken en 
docent op rust aan de Faculteit van de Toegepaste Wetenschap
pen. Aanvankelijk werkzaam als ingenieur en als eerstaanwe
zend ingenieur van Bruggen en Wegen bij de Dienst der Kust te 
Oostende, werd hij in 1950 benoemd tot hoofdingenieur-directeur 
van Bruggen en Wegen bij de Dienst van de Technische Documenta
tie van het Ministerie van Openbare Werken te Brussel. Op 1 
januari 1952 werd hij benoemd tot hoofdingenieur-directeur van 
Bruggen en Wegen van de Dienst der Kust te Oostende en op 1 de
cember 1966 tot inspecteur-generaal van Bruggen en '.-Jegen - Be
heerder der Zeediensten te Antwerpen. Met ingang van 1 novem
ber 1968 werd hij benoemd tot directeur-generaal van het Be
stuur der Waterwegen te Brussel en op 1 november 1970 tot se
cretaris-generaal van het Ministerie van Openbare Werken. 
Sinds 1 augustus 1976 was hij op pensioen en mocht hij de ere
titel van dit ambt voeren. Ir. Joseph VERSCHAVE werd docent 
aan onze Universiteit op 1 oktcber 1972, belast met de cursus 
"Bouwwerken van de burgerlijke genie, met oefeningen, partiro : 
zeebouw, havenbouw, verdediging van de taluds, kaaimuren en 
andere bijzondere bouwwijzen". Vanaf 1 augustus 1976 werd hem, 
op zijn verzoek, eervol ontslag verleend. Docent VERSCHAVE 
was bij het Ministerie van Openbare Werken afgevaardigde of 
lid van diverse commissies. Verder was hij o.a. erelid van 
het Hoog Komitee van Toezicht, ere-voorzitter van de Hoge Raad 
van de Scheepvaart en van de Belgische Sektie bij de Permanen
te Vereniging van de Internationale Scheepvaartcongressen. 

Ir. Hector REYNTENS, emeritus docent aan de Faculteit van de 
Landbouwwetenschappen, overleed op 10 september 1981. Nadat 
hij in 1935 aan de Rijkslandbouwhogeschool tot landbouwkundig 
ingenieur promoveerde, was hij werkzaam als leraar aan de Mid
delbare Landbouwschool te Bochclt. In 1939 werd hij benoemd 
tot assistent aan het Rijksstation voor Plantenveredeling te 
Melle, waarvan hij in 1947 directeur werd. Met ingang van 1 
februari 1948 werd hij benoemd tot part-time docent aan de 
Rijkslandbouwhogeschool te Gent. Hij werd er belast met de 
cursus "Teelt der geneeskundige planten", die op 1 oktober 1967 
werd vervangen door de cursus "Zaadteelt van de groenvoederge
wassen". Op 1 oktober 1969 werd hij als docent verbonden aan 
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de Faculteit van de Landbouwwetenschappen van onze Rijksuniver
siteit. Bij koninklijk besluit van 7 oktober 1975 en met uit
werking op 1 september 1975 werd Docent Ir. H. REYNTENS tot 
het emeritaat toegelaten. 

Op 19 september 1981 overleed Dr. Roger MOENS, emeritus pro
fessor in de Faculteit van de Wetenschappen. Na vooraf werk
zaam te zijn geweest als assistent aan de U.L.B., werd hij in 
januari 1926 benoemd tot werkleider aan onze Universiteit. Op 
15 april 1926 werd hij benoemd tot docent aan de Faculteit van 
de Wetenschappen en er belast met de cursussen "De proefonder
vindelijke natuurkunde" en "De beginselen der wis- en natuur
kunde". Met ingang van 1 oktober 1936 werd hij benoemd tot 
gewoon hoogleraar en vanaf 1 oktober 1965 aangesteld tot titu
laris van de leerstoel voor "Algemene en proefondervindelijke 
natuurkunde". Prof. Dr. R. MOENS was directeur-diensthoofd 
van het Laboratorium voor Natuurkunde en van 1950 tot 1953 di
recteur van het Centrum voor Kernfysica. In 1945-46 en 1948-
49 was hij secretaris van zijn faculteit en decaan van 1949 
tot 1951. Tijdens het academiejaar 1962-1963 was hij secreta
ris van de Academieraad. Op 28 mei 1971 werd hij tot het eme
ritaat toegelaten. Prof. MOENS was voorzitter van de Commis
sie voor warmte en geluidsisolatie van het Centre d'Etude et 
de Documentation van het Bouwbedrijf en lid van de 3e en 4e 
Commissie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (warmte
geleidings- en verwarmingstechniek). 

* Lid Raadgevend College 

- E. ANSEELE, Oud-Minister. 

* Lid Raad van Beheer 

- E. RASSCHAERT, vertegenwoordiger van het A.T.P. 

* Doctores Honoris Causa 

- Prof. A. ALFOLDI, Universiteit te Bern - Doctor honoris causa 
in de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte; 

- Ch. E. KELLOG, Hoofd van de "Soil Survey of the United Sta
tes" - Doctor honoris causa in de Faculteit van de Wetenschap
pen; 

- Em. Prof. A. LESKY, Universiteit te Wenen - Doctor honoris 
causa in de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeer~e; 

- Prof. H. RICHTER, Universiteit te Berlijn - Doctor honoris 
causa in de Faculteit van de Landbouwwetenschappen; 

- G. SMITH, Universiteit te Hyattsville (U.S.A.) -Doctor hono
ris causa in de Faculteit van de Wetenschappen. 

*Administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienst-
personeel 

- P. BOUTCHON, architect; 
- G. CERIEZ, technicus; 
- c. DE COREL, eerste technicus; 
- N. DE DOBBELEER, eerste hoofdcorrespondent; 
- G. DE KETELE, geschoold werkman; 
- A. DE KEUKELAERE, adjunct-correspondent; 
- G. DE MUYNCK, eerste geschoold werkman; 
- M.-T. EVENEPOEL, gegradueerd verpleegster; 
- F. GOOSSENS, technicus; 
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- M. HERTEGONNE, adjunct-technicus; 
- E. RASSCHAERT, werkmeester; 
- L. VAN HOORDE (echtg. VANDENHOLE), adjunct-correspondente; 
- L. VAN RENTERGHEM, geschoolde werkvrouw; 
- J. VLERICK, geschoold werkman; 
- J. WILLEMS, geschoolde werkvrouw. 

~ Studenten 

- R. KOOLEN, 2e licentie in de wijsbegeerte; 
- I. MORTIER, 1e licentie in de psychologische en pedagogische 

wetenschappen; 
- u. SCHIERLINGER, 2e kandidatuur in de geneeskunde; 
- L. VANDENDRIESSCHE, 1e kandidatuur in de geneeskunde; 
- D. VAN DEN EEDE, 2e licentie in de economische wetenschappen, 

algemeen economische richting. 

IV. Eme~itaat en pen6ioen 

~ Onderwijzend personeel 

Naam 

E. SPANOGHE 
J. DE GEYTER 
E. DE BEER 
R. VERBIST 

K.B. 

24.10.1980 
8. 9.1980 

16.12.1980 
8.12.1980 

L. DE LEENHEER 27. 2.1980 

Aanvangsd. 

19.11.1980 
21.12.1980 
16. 6.1981 
27. 7.1981 

1.10.1981 

Faculteit, School, 
Instituut 
Rechtsgeleerdheid 
Toegepaste Wetenschappen 
Toegepaste Wetenschappen 
Psychologische en Peda
gogische Wetenschappen 
Landbouwwetenschappen 

Prof. Dr. Egidius SPANOGHE, emeritus vanaf 19 november 
1980, was titularis van de leerstoel voor "Internationaal pri
vaatrecht" en directeur-diensthoofd van het Seminarie voor In
ternationaal Privaatrecht en Notarieel Recht. Nadat hij in 
1933 aan de R.U.G. promoveerde tot doctor in de rechten, oefen
de hij tijdelijk het beroep uit van advokaat. Vanaf 1935 was 
hij aan de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid verbonden ach
tereenvolgens als assistent, docent (1943) en gewoon hoogle
raar (1948). Tegelijkertijd met zijn universitaire functie 
was hij, van september 1944 tot december 194ï, "Substituut" en 
nadien "Eerste substituut-krijgsauditeur te velde". Vanaf 1 
oktober 1953 werd hij voor een periode van vier jaar benoemd 
tot ondervoorzitter van de Raad van Beheer en in 1957 bij ko
ninklijk besluit gemachtigd om de eretitel van dat ambt te 
voeren. Ter vervanging van zijn collega L. MASSART - om diens 
mandaat te beëindigen - werd hij voor de periode 1 oktober 1959 
tot 30 september 1961 opnieuw tot hetzelfde ambt benoemd. Prof. 
SPANOGHE was decaan van zijn faculteit van 1 oktober 1966 tot 
30 september 1970. De binnenlandse Francquileerstoel bij de 
Faculteit Rechten aan de Rijksuniversiteit te Luik 1962-1963 
werd hem toegewezen. Collega SPANOGHE is ere-advokaat bij het 
Hof van Beroep te Gent, houder van de Herinneringsmedaille 
1940-1945 met sabels, laureaat van de arbeid van België met 
Zilveren Erekenteken (1961) en Special Fellow (C.R.B.) van de 
Belgian-American Educational Foundation. 

De heer Josephus DE GEYTER (burgerlijk conducteur), sedert 1 
maart 1951 repetitor (onderwijzend personeel - oud regime) aan 
de Bijzondere Scholen voor Ingenieurs bij de Faculteit van de 
Wetenschappen (sedert 1 oktober 1957 bij de Faculteit van de 
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Toegepaste Wetenschappen), werd emeritus op 21 december 1980. 
Gedurende de periode 1933-1951 was hij werkzaam als tijdelijk 
opzichter, tijdelijk conducteur en conducteur bruggen en wegen 
bij het Ministerie van Openbare Werken. In 1967 werd hem door 
de Raad van Beheer van_de R.U.G. een cumulatietoelating ver
leend als lesgever (3 uur per week) aan de Rijkstuinbouwschool 
te Melle. In opdracht van het Belgisch Comitee voor Opgravin
gen in Griekenland nam hij gedurende de maanden september-okto
ber 1972 en 1973 als topograaf deel aan de Belgische opgra
vingscampagne te Tmrikos. In het begin van 1974 verbleef hij 
enkele weken aan de "Universitê Nationale" te Butare (Rwanda). 
Collega DE GEYTER was Volunteer in the Cause of Freedom, hou
der van het Oorlogskruis 1940-1945 met palm, van de Medaille 
van de Weerstand en van de Herinneringsmedaille 1940-1945. 

Op 15 juni 1981 werd Prof. Dr. Ir. E. DE BEER, titularis van 
de leerstoel voor "Grondmechanica en funderingstechniek" en 
directeur-diensthoofd van het Laboratorium voor Grondmechanica, 
emeritus. Toen hij in 1959 als docent aan de Faculteit van de 
Toegepaste Wetenschappen belast werd met de cursus "Grondmecha
nica" was hij directeur-generaal bij de Rijksdienst, waar hij 
op 1 december 1934 als tijdelijk ingenieur in dienst trad. 
Zijn onderwijsopdracht werd bij besluit van 10 november 1961 
uitgebreid met de cursus "Bouwwerken van de burgerlijke genie, 
partiro : algemene bouwwijzen" en terzelfdertijd werd hij uit 
zijn functie van directeur-generaal bij het Ministerie van 
Openbare Werken in hoedanigheid van gewoon hoogleraar gedeta
cheerd bij de Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Ge
durende een aantal jaren tot 1973-1974 was hij tevens als bui
tengewoon hoogleraar verbonden aan de Katholieke Universiteit 
te Leuven. Zijn activiteit als directeur-generaal van het 
Rijksinstituut voor Grondmechanica (Zwijnaarde) was nauw ver
bonden met zijn opdracht aan de R.U.G. Na het emeritaat van 
Prof. w. DEKEYSER, werd hij in oktober 1980 voorzitter van de 
Bouwcommissie. Prof. DE BEER was ere-kabinetschef van het Mi
nisterie van Volksgezondheid en van het Gezin, werkend lid van 
de Klasse der Wetenschappen van de Koninklijke Vlaamse Acade
mie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 
voorzitter ervan (1971) en mede-afgevaardigde van de werkgroep 
Oceanologie (1974) van voormelde academie. In 1962 werd hem 
het eredoctoraat van de "Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule" te Aken toegekend en in 1972 benoemde de "Techni
sche Universität München" hem tot doctor-ingenieur honoris 
causa. 

Na 36 jaar academische dienst werd Prof. Dr. Richard VEREIST, 
die samen met Prof. M.-L. VAN HERREWEGHE titularis was van de 
leerstoel voor "Experimentele, psychologische en sociale peda
gogiek", emeritus op 27 juli 1981. Toen hij in 1945- ter ver
vanging van Prof. J.E. VERREYEN - voorlopig belast werd met 
drie cursussen in de opvoedkunde, was hij leraar aan de Rijks
normaalschool te Tienen; hij bleef dit tot juli 1948. Bij 
besluit van 27 januari 1948 werd hij met ingang van 1 augustus 
1945 benoemd tot docent - definitief belast met voormeld onder
wijs - aan het toenmalige Hoger Instituut voor Opvoedkundige 
Wetenschappen en bevorderd tot hoogleraar in 1949. Met de 
steun van de academische overheden stichtte hij, eveneens in 
1948, het Seminarie en Laboratorium voor Psychologische en Ex
perimentele Pedagogiek, waarvan hij directeur-diensthoofd bleef 
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tot kort voor ZlJn emeritaat. In de hoedanigheid van gewoon 
hoogleraar werd hij vanaf 27 maart 1959 benoemd aan de Facul
teit van de Letteren en Wijsbegeerte. Vanaf 1 oktober 1969 
was hij verbonden aan de pas opgerichte Faculteit van de Psy
chologische en Pedagogische Wetenschappen. Prof. VERBIST was 
voorzitter (van 1954 tot 1956 en van 1961 tot 196 3 ) en secre
taris (van 1951 tot 1954 en van 1960 tot 1961) van het Hoger 
Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. 
Gedurende de periode 1 november 1969 tot 30 septembe r 1974 was 
hij decaan van de Faculteit Psychologische en Pedagogische We
tenschappen en vertegenwoordiger bij de Raad van Behe e r van 
diezelfde faculteit van 1 januari 1972 tot 30 september 1973. 
Op het eerste internationaal congres van het universitair on
derwijs in de pedagogische wetenschappen in 1953 wa s Collega 
VERBIST verslaggever voor België. Tijdens het academiej aar 
1956-1957 was hij visiting professor aan de Officiële Univer
siteit van Belgisch Kongo en Rwanda-Urundi te Elisabethstad. 
Hij was tevens vertegenwoordiger van de Rijksuniversiteit te 
Gent bij het Nationaal Studiecentrum voor Psychotechniek en 
sedert 1953 secretaris-generaal van het "Secretariat Interna
tional de l'Enseignement Universitaire des Sciences Pédagogi
ques". 

Prof. Dr. Ladewijk DE LEENHEER, doctor in de delfstofkundige 
wetenschappen (R.U.G. 1934) - sedert 1 oktober 1981 emeritus 
aan de Facul t .ei t van de Landbouwwetenschappen , werd bi j minis
terieel besluit van 30 juni 1933 voor een jaar benoemd tot 
leerling-assistent aan het Laboratorium voor Kristalkunde en 
Delfstofkunde. Op de inter-universitaire wedstrijd 1934-1936 
voor delfstofkundige wetenschappen werd hij laureaat en ver
wierf hij de gouden medaille van de Regering met een werk over 
de kobaltmineralen van Katanga. Vanaf 1 februari 1936 werd 
hij benoemd tot part-time docent aan de Rijks1andbouwhoge school 
(sedert 1 oktober 1969 als Faculteit van de Landbou~~etenschap
pen in de Rijksuniversiteit opgenomen) en belast met d e cursus
sen in aardkunde, delfstofkunde en hydrologi e . Op 30 november 
1936 werd hij assistent bij de Laboratoria voor Aard- en Delf
stofkunde van onze Universiteit. Dank zij twee studiebeurzen, 
de eerste van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onder
zoek en de tweede van het Francquifonds,was het hem mogelijk 
zich gedurende twee jaar (1937-1939) te specialiseren in Duits
land (Göttingen en Berlijn) , Engeland (Bangor en Rothamsted) , 
Frankrijk (Versail1es en Parijs) en Nederland (Groningen en 
Wageningen). Met ingang van het academiejaar 1938-1939 we rd 
hij benoemd tot full-time docent aan de Rijkslandbouwhogesc hool 
en bij uitbreiding van bevoegdheid belast met de cursussen iri 
pedologie, tropische bodemkunde en aanvulJingen in aardkunde, 
hydrologie en bodemkunde. Op 1 januari 1946 werd hij bevorderd 
tot gewoon hoogleraar en vanaf 1 oktober 1966 titularis van de 
leerstoel voor "Aardkunde en algemene bodemkunde". Het Labora
torium voor Agrarische Bodemkunde stond eveneens onder zijn 
leiding. In 1955 werd hij tot secretaris van de Academi eraad 
van de Rijkslandbouwhogeschool benoemd; drie jaar later werd 
hij op zijn verzoek ontlast van dit ambt en gemachtigd de ere
titel te voeren. Naast talrijke buitenlandse opdrachten en 
studiereizen, was hij o.a. in 1961 gastprofessor aan d e Univer
siteitteAmes (Iowa, U.S.A.). 
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~Administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienst-
personeel 

- M. ANDRIES, onderhoudswerkvrouw; 
- P. CARPELS, onderhoudswerkvrouw; 
- M. COLYN, adjunct-correspondent; 
- G. COUCKE, hoofdverpleegster; 
- A. DE BAETS, geschoold werkman; 
- G. DE COCK, geschoold werkman; 
- E. DE COOMAN, gegradueerd verpleegster; 
- M. DE HOVRE, gegradueerd verpleegster; 
- M. DE KONINCK, eerste hoofdtechnicus; 
- H. DELAENDER, geschoolde werkvrouw; 
- J. DE MEYER, geschoold werkman; 
- M. DE MEYER (echtg. MINNAERT), geschoolde werkvrouw, 
- N. DE PAPE, gebrevetteerd verpleegster; 
- N. DEPREZ (echtg. GOOSSENS), gegradueerd verpleegster; 
- A. DE RYCK, eerstaanwezend ingenieur-hoofd van dienst; 
- A. DESMADRYL, geschoold werkman; 
- J. DE SMET, adjunct-hoofdverpleegster; 
- R. DE WINNE, onderhoudswerkvrouw; 
- M. DOSSCHE, adjunct-hoofdverpleegster; 
- G. GEIREGAT (echtg. RODRIGUES), onderhoudswerkvrouw; 
- J. GEIREGAT (echtg. COPPENOLLE), onderhoudswerkvrouw; 
- L. GELTMEYER, gegradueerd verpleegster; 
- M. GOOSSENS, onderhoudswerkvrouw; 
- L. HACCURIA, adjunct-hoofdverpleegster; 
- E. HAEGMAN, eerste geschoold werkman; 
- A. HELDERWEIROT (echtg. VAN DAELE), onderhoudswerkvrouw; 
- M. HELLEPUTTE, onderhoudswerkvrouw; 
- M. HERREMAN, geschoolde werkvrouw; 
- D. HOFMAN (echtg. SCHULIE), wroedvrouw; 
- S. HOSTE, bureaubode; 
- G. HUYGHE, technicus; 
- · M. LEGIEST, geschoolde werkvrouw; 
- A. MAES (echtg. BRUGGEMAN), geschoolde werkvrouw; 
- A. MENSCHAERT, hoofdtechnicus; 
- D. MINTEN, eerste geschoold werkman; 
- M.-A. REGAERT, eerste hoofdtechnicus; 
- A. REMUE, eerste technicus; 
- A. REUNES, geschoold werkman; 
- E. TRIENPONT (echtg. VERSTRAETEN), onderhoudswerkvrouw; 
- D. VAN AUTREVE (echtg. PODEVIJN), geschoolde werkvrouw-zie-

kenhuishelpster; 
- M. VAN BASTELAERE, geschoolde werkvrouw; 
- J. VAN DEN BOSSCHE (echtg. LE FEVRE), onderhoudswerkvrouw; 
- P. VAN EEGHEM, onderhoudswerkvrouw; 
- P. VAN GYSEGEM, onderhoudswerkman; 
- D. VANHOECKE, geschoolde werkvrouw; 
- F• VAN IMSCHOOT, geschoold werkman; 
- J. VAN KERCKVOORDE, geschoolde werkvrouw; 
- C. VAN THUYNE, eerste technicus; 

M. VAN WEERST (echtg. VERHE), geschoolde werkvrouw; 
- M. VERDEGEM, geschoolde werkvrouw (ontslag v66r oppensioen-

stelling) ; 
- J. VEREECKEN (echtg. VANDENBERG), geschoolde werkvrouw; 
- 0. VERNAEVE, geschoolde werkvrouw; 
- R. VERSICHEL (echtg. DE RIDDER), adjunct-hoofdverpleegster; 
- A. VERVAET, onderhoudswerkman; 
- A. VYNCKE, adjunct-correspondent. 
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V. Cndc 1u•:-i.j zc. 11d p C ft. -S o Yl. C. C. .t 

.~ Be!l_o::_~ingen 

a) t.ot geassoc i eerd doc en t 

Naam K.B. Aanvangsd. Faculteit, School, 
Ins ti t .uut 

T. BEHAEGHE 30. 4.1981 1.10.198 1 Landbouwweten-
s c happen 

P. BOONE 30 . 4.1981 1.10.1981 Toegepaste We ten-
schappen 

D. CLEMENT 30. 4.1981 1.10.1981 Geneeskunde 
A. DE GRISSE 30. 4.1981 1.10.1981 Landbouwweten-

schappen 
J. DE REUCK 30. 4.1981 1.10.1981 Geneeskunde 
J. DE SCHEPPER 30. 4.1981 1.10.1981 Diergeneeskunde 
A. ELEWAUT 30. 4.1981 1.10.1981 Geneeskunde 
E. GERAERT 30. 4.1981 1.10.1981 Wetenschappen 
J. HE ENE 30. 4.1981 1.10.1981 Psychologische en 

Pedagogische Weten-
schappen 

K. HEYDE 30. 4.1981 1.10.1981 t'letenschappen 
N. LAMEIRE 30. 4.1981 1.10.1981 Geneeskunde 
P. LAM PO 30. 4.1981 1.10.1981 Diergeneeskunde 
s. LIEVENS 30. 4.1981 1.10.1981 Geneeskunde 
E. MUYLLE 30. 4.1981 1.10.1981 Diergeneeskunde 
R. PAUI.YELS 30. 4.1981 1.10.1981 Geneeskunde 
G. VANDEN BERGHE 30. 4.1981 1.10.1981 Wetenschappen 
J.-P. VANDER MO'l'TEN 30. 4.1981 1.10.1981 Letteren en Wijs-

begeerte 
l\1. VAN HOVE 30. 4.1981 1.10.1981 Geneeskunde 
F. VERHEEST 30. 4.1981 1.10.1981 Wetenschappen 
R. VERVLIET 30. 4.1981 1.10.1981 Letteren en Wijs-

begeerte 
E. \'lE'l'TINCK 30. 4.1981 1.10.1981 Toegepaste Neten-

schappen 

b) tot docent 

Naam K.B. Aanvangsd. Faculteit, School, 
Instituut 

R. VAN HOOLAND 30. 1.1981 1.10.1981 Rechtsgeleerdheid 
D. DESCHOOLMEESTER 3. 2.1981 1.10.1980 Management 
R.. VAN DI ERDONCK 3. 2.1981 1.10.1980 Management 
w. MIELAN'l'S 6. 3.1981 1.10.1981 Wetenschappen 
R. BLOMME 30. 4.1981 1.10.1981 Letteren en \Vijs-

begeerte 
K. BOULLART 30. 4.1981 1.10.1981 Letteren en l'li j s-

begeerte 
H. DE LEY 30. 4.1981 1.10.1981 Letteren en Wijs-

begeerte 
E. WYMEERSCH 12. 6.1981 1.10.1981 Rechtsgeleerdheid 
D. BATENS 6. 7.1981 1.10.1981 Letteren en Wijs-

begeerte 
H. WILLEMAERS 6. 7.1981 1.10.1981 Psychologische en 

Pedagogische We-
tenschappen 



R. PAEMELEIRE 

W. ~HEME 
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10. 9.1981 1.10.1981 Economische Weten
schappen 

10. 9.1981 1.10.1981 Toegepaste Weten
schappen 

c) Bij K.B. van 14 mei 1981 en met ingang van 1 november 
1980 werd Prof. Dr. G. SCHRANS, gewoon hoogleraar in de Facul
teit van de Rechtsgeleerdheid, op eigen verzoek ontlast van 
een gedeelte van zijn leeropdracht. Hij blijft aan de R.U.G. 
verbonden als hoogleraar. 

x Bevorderingen 

a) tot hoogleraar 

Naam K.B. Aanvangsd.Faculteit, School, 
Instituut 

R. BOUCIQUE 10. 9.1981 1.10.1981 Toegepaste Weten-
schappen 

G. CROMBEZ 10. 9.1981 1.10.1981 Wetenschappen 
M. DEBRUYCKERE 10. 9.1981 1.10.1981 Landbouwweten-

schappen 

b} tot buitengewoon hoogleraar 

Naam K.B. Aanvangsd. Faculteit, School, 
Instituut 

J. D'HAENENS 6. 3.1981 1.10.1981 Rechtsgeleerdheid 
J. NIBBERING 6. 3.1981 1.10.1981 Toegepaste Weten-

schappen 
R. CLIQUET 12. 6.1981 1.10.1981 Rechtsgeleerdheid 

c) tot gewoon hoogleraar 

Naam K.B. Aanvangsd. Faculteit, School, 
Instituut 

R. BOGAERT 6. 3.1981 1.10.1981 Letteren en Wijs-
begeerte 

J. BRIERS 6. 3.1981 1.10.1981 Rechtsgeleerdheid 
J. DE BRUYNE 6. 3.1981 1.10.1981 Letteren en Wijs-

begeerte 
c. DEKONINCK 6. 3.1981 1.10.1981 Toegepaste Weten-

schappen 
A. DE LEENHEER 6. 3.1981 1.10.1981 Farmaceutische 

Wetenschappen 
E. DE LEMBRE 6. 3.1981 1.10.1981 Economische Weten-

schappen 
J. DELE U 6. 3.1981 1.10.1981 Letteren en Wijs-

begeerte 
J. DEMUYNCK 6. 3.1981 1.10.1981 Diergeneeskunde 
André DE SCHRYVER 6. 3.1981 1.10.1981 Geneeskunde 
Antoine DE SCHRYVER 6. 3.1981 1.10.1981 Kunstgeschiedenis 

en Oudheidkunde 
R. DIERRENS 6. 3.1981 1.10.1981 Rechtsgeleerdheid 
G. KEFPENS 6. 3.1981 1.10.1981 Psychologische en 

Pedagogische v1e-
tenschappen 



W. LAPORTE 

A. LAUWERS 

J. MATON 

R. MINNE 

H. OOGHE 

J.-L. PANNIER 
F. PAUWELS 

G. PERSOONE 
G. ROBERECHT 
G. ROLLY 
0. SEGAERT 
C. SYS 
J. THAS 
R. THIBAU 

J. THOMAS 

Ch. VAN AKEN 

C. VANHELLEPUTTE 

F. VAN ISACKER 
G. VAN RISSEGHEM 

M. VAN SPAANDONCK 

F. VYNCKE 

W. WELVAERT 

E. BOESBAN 
F. CARDON 
R. DE CALU\'VE 
W. GOMES 
F. ROGIERS 
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6. 3.1981 

6. 3.1981 

6. 3.1981 

6. 3.1981 

6. 3.1981 

6. 3.1981 
6. 3.1981 

6. 3.1981 
6. 3.1981 
6. 3.1981 
6. 3.1981 
6. 3.1981 
6. 3.1981 
6. 3.1981 

6. 3.1981 

6. 3.1981 

6. 3.1981 

6. 3.1981 
6. 3.1981 

6. 3.1981 

6. 3.1981 

6. 3.1981 

9. 6.1981 
9. 6.1981 
9. 6.1981 
9. 6.1981 
9. 6.1981 

Y. SCHOENTJES-MERCRIERS 9. 6.1981 
R. DELANGHE 12. 6.1981 
J. DENDUYVER 12. 6.1981 

VI. Ve~e~ende onde~~cheidingen 

1.10.1981 Lichamelijke Op
voeding 

1.10.1981 Farmaceutische 
~.Vetenschappen 

1.10.1981 Ontwikkelingssa
menwerking 

1.10.1981 Toegepaste Weten
schappen 

1.10.1981 Economische Weten
schappen 

1.10.1981 Geneeskunde 
1.10.1981 Landbouwweten-

schappen 
1.10.1981 Milieusanering 
1.10.1981 Wetenschappen 
1.10.1981 Geneeskunde 
1.10.1981 Geneeskunde 
1.10.1981 Wetenschappen 
1.10.1981 Wetenschappen 
1.10.1981 Letteren en Wijs-

begeerte 
1.10.1981 Letteren en .Wijs

begeerte 
1.10.1981 Toegepaste Weten

schappen 
1.10.1981 Economische Weten

schappen 
1.10.1981 Rechtsgeleerdheid 
1.10.1981 Toegepaste Weten

schappen 
1.10.1981 Letteren en Wijs

begeerte 
1.10.1981 Letteren en Wijs

begeerte 
1.10.1981 Landbouwweten-

schappen 
1.10.1981 Wetenschappen 
1.10.1981 Wetenschappen 
1.10.1981 Informatica 
1.10.1981 Wetenschappen 
1.10.1981 Economische Weten-

schappen 
1.10.1981 RechtsgeJeerdheid 
1.10.1981 Wetenschappen 
1.10.1981 Economische We ten-

schappen 

A. NATIONALE ORDEN 

1. In de Orde van Leopold II 
Officier : de heren R. DAMS, L. DE GEYTER, A. DE HEMPTINNE, 

G. DE SMET, ~v. FACHE, H. LAUWERS, H. VAN DEN EN
DEN, G. VAN PARYS, F. VERSCHOOTEN. 

Grootofficier : de heren N. DE VOS, R. SENELLE, R. VAN CROM
BRUGGE. 
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2. In de Kroonorde 
Ridder : de heren R. DE STOOP, A. VAN CAENEGEM, A. VERMEU

LEN. 
Commandeur : de heren F. BARBIER, J. HOORENS, H. MUSSCHE, 

H. ROELS, G. TISON, G. VAN DER KELEN, P. VAN 
DER VEREN, G. VAN OUDENHOVE, A. VAN PETEGHEM. 

Grootofficier : de heren L. DE LEENHEER, H. LENAERTS, F. 
RIESSAUW, W. SOETE. 

3. In de Leopoldsorde 
Ridder : mevrouw E. LEBOUCQ; 

de heren W. CORNU, E. DE MEESTER, N. ROUSSELLE, R. 
VAN CROMBRUGGE. 

Officier : de heren R. BAEKELMANS, H. BALTHAZAR, C. DEKO
NINCK, J. KINT, M. PENSAERT, F. ROGIERS, 
G. SCHRANS. 

Grootofficier de heer G. VERDONK. 

B. BURGERLIJKE ERETEKENS 

1. Burgerlijke Medaille 1e klasse 
de heren M. ANSELIN, J. BLONDEEL, R. BOEHM, R. CLAEYS, L. 

DAELS, K. DE CLERCK, R~ DE MEYER, G. DE MOOR, A. 
DERUYTTER, J. DILEWIJNS, H. FREDERICQ, P. GHYS
BRECHT, H. HENDERICKX, W. LAPORTE, H. MUSSCHE, F. 
MUSSCHOOT, M. STORME, G. VAN RISSEGHEM, M. VAN
\vORMHOUDT, R. VERBERE. 

2. Burgerlijk Kruis 1e klasse 
mevrouw M. WENS; 
de heren A. BOLCKMANS, J. BRIERS, J. BROECKX, A. CLAEYS, M. 

DE GREVE, J. DE LEY, G. DE LEYE, G. DEMEESTER, R. 
DEROLEZ, A. DEVOS, J. HUBLE, W. OYAERT, F. PAREDIS, 
R. VERCAUTEREN, G. VERDONK. 

C. ERETEKENS UNIVERSITEITSVERMOGEN 

- Ereteken van de Arbeid 1e klasse : 
de darnes Y. BRACKE (echtg. VERVAET), G. COUCKE, Ch. DE RID

DER, G. DESMET, L. HAUTEKEET (echtg. SIMOENS), C. 
THIERY (echtg. ARSON), F. VAN DEN STEEN, M. VANDER
STRAETEN, WijlenL.VAN HOORDE (echtg. VANDENHOLE); 

de heren A. DIERICKX, L. VAN DER BEKEN. 

- Ereteken van de Arbeid 2e klasse 
mevrouw L. GRIJPDONCK. 

D. BUITENLANDSE ORDE 

Op 14 januari 1981 heeft Dr. STROTHHANN, consul-generaal van 
de Duitse Bondsrepubliek te Antwerpen, Prof. Dr. G. DE SMET, 
gewoon hoogleraar en directeur-diensthoofd van het Seminarie 
voor Duitse Taalkunde, de versierselen uitgereikt van het Bun
desverdienstkreuz l.Klasse, dat hem door de Duitse Bondspresi
dent omwille van zijn bijzondere verdiensten werd verleend. 
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E. MEDAILLES 

Em. Prof. Dr. J. FRANÇOIS ontving de "Giovan Batista Bietti 
Me daille" en d e Medaille van het "Ospedale Civile de Piacenza" 
(Ital i ë). 

VII. Weten6~happelij ke o n d e~6~hei ding en 

~ Lidmaatschappen van academie~ 

Prof. Dr. J. FAUTREZ werd verkozen tot werkend lid van de 
Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres te 
Parijs. 

Docent Dr. M. HOEBEKE werd benoemd tot lid van het Beheers
comité van het Nationaal Fonds voor Letterkunde 1981 van de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 

Prof. Dr. Ir. A. COTTENIE en Prof. Dr. R. MERTENS werden be
noemd respectievelijk tot werkend lid en tot corresponderend 
lid van de Klasse der Wetenschappen van de Koninklijke Acade
mie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 

Em. Prof. Dr. J. MATON, Docent Dr. A. GERLO en Prof. Dr. L. 
VANDENDRIESSCHE werden benoemd tot lid van de Bestuurscommis
sie voor 1981 van laatstgenoemde Koninklijke Academie. 

In de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen wer
den benoemd 
- Prof. Dr. Ir. G. FROMENT, tot werkend lid van de Klasse voor 

Technische Wetenschappen; 
- Prof. Dr. A. VAN BILSEN, tot eregeassocieerde van de Klasse 

voor Morele en Politieke Wetenschappen; 
- Prof. Dr. J. DELEU en Prof. Dr. J. EVERAERT tot geassocieerde 

van genoemde k l asse. 

~ Lidmaatschappe~, mandaten, benoemingen •.• 

Het mandaat van Em. Prof. Dr. L. DE CONINCK en van Em. Prof. 
Dr. W. DEKEYSER, als lid van de Gemeenschappelijke Wetenschap
pelijke Raad van de Wetenschappelijke Inrichtingen bij het 
Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en 
het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur, werd 
bij K.B. van 27 juli 1981, voor een termijn van vier jaar in
gaande op 17 juni 1980, hernieuwd. 

Em. Prof. DEKEYSER werd bij K.B. van 16 december 1980 en met 
ingang van 1 november 1980 eveneens benoemd tot lid van de we
tenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte
Aëronomie. 

Bij K.B. van 14 november 1980 en vanaf 11 januari 1980 werd 
Em. Docent Dr. P.G. JANSSENS voor een nieuw mandaat benoemd 
tot lid van de Wetenschappelijke Raad bij de wetenschappelijke 
inrichting van de Staat "Instituut voor Hygiëne en Epidemiolo
gie". 
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Baron Em. Prof. Dr. J. VAN HOUTTE werd bij K.B. van 23 juni 
1981 en met ingang van 27 juni 1981, voor een termijn van vijf 
jaar, benoemd tot lid van de Hoge Raad van Financiën. 
Bij besluit van de Minister van Financiën van 25 juni 1981 
werd hij aangesteld tot vice-voorzitter van voormelde raad. 

2. Onde~wijzend pe~~oneel 

Bij K.B. van 30 oktober 1980 en met ingang van 13 november 
1980 werd Prof. Dr. M. ANSELIN benoemd tot lid van de Commis
sie van Advies voor de Ruimtelijke Ordening voor de streek 
Oost-Vlaanderen. 

De hierna vermelde professoren werden bij K.B. van 10 sep
tember 1981 en met ingang van 23 oktober 1981 benoemd tot lid 
van de Raad van het Kwekersrecht (Hinisterie van Landbouw) • 
Zij werden tevens aangewezen om deel uit te maken - als lid 
of als voorzitter - van de na hun naam vermelde afdeling van 
deze raad : 
x Prof. Dr. Ir. G. BOESMAN : 

- lid van de Centrale Afdeling; 
- voorzitter van de Afdeling van niet-eetbare Tuinbouwpro-

dukten. 
~ Prof. Dr. R. DE MEYER : 

- lid van de Juridische Afdeling. 
x Prof. Dr. Ir. J. STRYCKERS : 

- lid van de Centrale Afdeling; 
- voorzitter van de Afdeling van Landbouwgewassen. 

Bij K.B. van 30 april 1981 en met ingang van 20 januari 1981 
werden de Professoren Dr. Apr. P. BRAECKMAN, Dr. M. DEBACKERE 
en Dr. Apr. W. VAN DEN BOSSCHE, voor een termijn van vijf jaar, 
benoemd tot lid van de Farmacopee-commissie (Ministerie van 
Volksgezondheid). Prof. BRAECKMAN werd tevens aangesteld tot 
voorzitter. 

Prof. Dr. Ir. A. COTTENIE werd op 17 november 1980, tijdens 
het 93e VDLUFA-congres te Trier, aangesteld tot corresponderend 
lid van het 11 Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersu
chungs- und Forschungsanstalten 11

• 

Bij K.B. van 14 november 1980 en met ingang van 11 januari 
1980 werd hij voor een nieuw mandaat benoemd tot lid van de 
Wetenschappelijke Raad bij de wetenschappelijke inrichting van 
de Staat 11 Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie". 

Prof. Dr. Ir. E. DE BEER werd met ingang van 14 oktober 1980 
aangesteld tot voorzitter van de Bouwcommissie. 

Bij besluit van de Minister van Justitie van 7 juli 1981 en 
met ingang van 17 april 1981 werd Prof. Dr. J. D'HAENENS, voor 
een termijn van drie jaar, benoemd tot lid van de Belgisch
Nederlands-Luxemburgse Studiecommissie voor Eenmaking van het 
Recht. 

Bij K.B. van 1 april 1981 en vanaf dezelfde datum werden de 
Professoren Dr. J. HOSTE, Dr. G. SCHRANS en Dr. W. VAN RIJCKE
GHEM (als voorzitter van de Verbruikersunie), voor een termijn 
die verstrijkt op 30 juni 1987, benoemd tot lid van de Natio
nale Raad voor Wetenschapsbeleid. 
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Prof. HOSTE werd bij K.B. van 22 april 1981, voor de periode 
18 juni 1981 tot 30 juni 1987, eveneens aangesteld tot onder
voorzitter van de Speciale Commissie voor het universitair on
derwijs en voor het fundamenteel onderzoek bij voormelde raad. 

Prof. Dr. J. HUBLE werd aangesteld tot ondervoorzitter van de 
Commissie tot Beheer van het Vermogen van het Koninklijk Bel
gisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor 1981. 

Prof. Dr. H. LENAERTS, advokaat-generaal bij he~ Hof van Cas
satie, werd bij K.B. van 23 februari 1981 benoemd tot voorzit
ter van de Commissie belast met het afnemen van examen over d e 
kennis van het Nederlands van doctors en licentiaten in de 
rechten. 

Prof. Dr. R. MERTENS werd aangesteld tot "Member of the Board 
of International Editors" van het internationaal tijdschrift 
"Ultrasonics". 

Prof. Dr. R. TAVERNIER werd bij K.B. van 21 oktober 1980 en 
met ingang van 1 juli 1980 benoemd tot voorzitter van de Weten
schappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. 

Op 24 januari 1981 werd Docent Dr. J. TIMPERMAN aangesteld 
tot voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke 
Geneeskunde. 

Verder werd hij, bij K.B. van 30 juli 1981 en met ingang van 
29 juli 1981, voor een termijn van vijf jaar benoemd tot lid 
van het College van Gerechtelijk-Geneeskundige Rechtspraak bij 
de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (Ministerie van Volksge
zondheid) . 

Bij K.B. van 26 januari 1981 en met ingang van 1 november 
1980 werd Prof. Dr. Ir. J. VAN BLADEL benoemd tot lid van de 
Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Sterrenwacht van 
België. 

Tijdens 
Unie voor 
generaal. 
1984. 

de Algemene Vergadering van URSI, de Internationale 
Radiowetenschappen, werd hij herkozen tot secretaris

Zijn mandaat loopt van augustus 1981 tot augustus 

Bij K.B. van 5 augustus 1981 werd het mandaat van lid van het 
Permanent Hof van Arbitrage van Prof. Dr. E. VAN BOGAERT her
nieuwd, voor een termijn van zes jaar met ingang van 21 augus
tus 1981. 

In december 1980 werd Prof. Ir. A. VAN CAUWENBERGHE als 
I.W.O.N.L.-vertegenwoordiger, aangeduid als lid van de Algemene 
Raad van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Bel
gische Textielnijverheid. 

Verder werd hij 
- op 27 augustus 1981 opnieuw benoemd, voor een 3-jaarlijks 

mandaat, tot lid van het Applications Committee en van het 
Computers Cornmittee van de International Federation of Auto
matic Control; 

- op 29 augustus 1981 te Kyoto (Japan) verkozen tot voorzitter 
van het Applications Committee van de International Pedera
tion of Automatic Control (met zetel te Wenen, Oostenrijk) 
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en lid van de Technica! Board van hetzelfde internationaal 
wetenschappelijk genootschap. 

Van 20 tot 24 september 1981 had te Genève het tiende con
g res plaats van de in 1961 opgerichte "Comparative Education 
Society in Europe" (C.E.S.E.): meer dan 200 deelnemers afkom
stig uit heel de wereld namen er aan deel. 

Tijdens dit congres werd het bestuur van C.E.S.E. gewijzigd. 
Als secretaris-penningmeester o.a. werd Prof. Dr. H. VAN DAELE 
in zijn ambt bevestigd. 

Aan Prof. Dr. M. VANDEPLASSCHE, directeur-diensthoofd van de 
Dienst voor Voortplanting en Verloskunde bij Dieren, werd, 
naar aanleiding van het 10e "Vierjaarlijkse Internationaal 
Congres over Voortplanting en Kunstmatige Inseminatie bij Die
ren", gehouden in Madrid (Spanje) in 1980, door "The American 
College of Theriogenologists" een erediploma uitgereikt. 

De professoren Dr. E. VANLOMMEL en Dr. H. VAN LOOY werden 
bij K.B. van 10 april 1981 en met ingang van 30 juni 1981 -
als vertegenwoordigers van de Vaste Commissie voor de acade
mische graden en de programma's van de universitaire examens 
- benoemd tot plaatsvervangende leden van de Vaste Raad voor 
het Hoger Onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal. 

Prof. Dr. M. VAN SPAANDONCK werd bij K.B. van 24 juni 1981 
benoemd tot lid van de Raad van Advies voor de Toneelkunst. 

Bij K.B. van 15 januari 1981 en vanaf 1 november 1979 werd 
Prof. Dr. Ir. M. VANWORMHOUDT benoemd tot lid van de weten
schappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut 
van België. 

Zijn mandaat, als lid van de Gemeenschappelijke Wetenschap
pelijke Raad van de Wetenschappelijke Inrichtingen bij het 
Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en 
het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur, werd 
bij K.B. van 27 juli 1981, voor een termijn van vier jaar in
gaande op 17 juni 1980, hernieuwd. 

Prof. Dr. Ir. Ch. VERMEERSCH werd, bij K.B. van 30 maart 
1981 en met ingang van 17 april 1981, benoemd tot lid van de 
Commissie van advies voor de ruimtelijke ordening voor de 
streek West-Vlaanderen. 

Bij K.B. van 23 juni 1981 en met ingang van 27 juni 1981 
werd Docent Dr. H. VERWILST, voor een termijn van vijf jaar, 
benoemd tot lid van de Hoge Raad van Financiën. 

3. W eten~chappel~jQ pe~~oneel 

Bij K.B. van 1 april 1981 en met ingang van dezelfde datum 
werd Eerstaanwezend assistent Dr. N. VAN LAREBEKE, voor een 
termijn die verstrijkt op 30 juni 1987, benoemd tot lid van de 
Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid. 

x Prijzen 

Em. Prof. Dr. J. FRANÇOIS, voorheen directeur-diensthoofd van 
de Kliniek voor Oogheelkunde, ontving de "Orzalesi-Prijs" van 
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de "Società Lombarda de Oftalmologia". 

De Prijs van de Internationale Vereniging voor Hydrologische 
Wetenschappen - bestaande uit een zilveren medaille en voor de 
eerste maal uitgereikt -werd toegekend aan Em. Prof. Ir.L.J. 
TISON voor zijn wetenschappelijk werk op het gebied van de hy
drologie en voor zijn grote verdiensten als Secretaris-Generaal 
van voormelde vereniging van 1948 tot 1970. 

De prijs "Fernand DE WAELE" (250.000 fr.), jaarlijks toege
kend door de Raad van Beheer van het Nationaal Fonds voor We
tenschappelijk Onderzoek en bestemd ter aanmoediging van op
zoekingen op het gebied van de burgerlijke bouwkunde, werd voor 
het jaar 1981 toegekend aan Dr. Ir. Pierre BOONE, faculteits
geaggregeerde (vanaf 1 oktober 1981 geassocieerd docent) bij 
het Laboratorium voor Weerstand van Materialen en Lastechniek, 
voor zijn projekt "Topografische karakterisering van hoogtever
schillen bij driedimensionele structuren door genereren van 
contourlijnen". De prijs is bestemd voor de financiering van 
apparatuur of voor de dekking van werkingskosten ter realisa
tie van het ingediende navorsingswerk. 

De vereniging "France-Hollande" heeft de vijftiende "Prix 
Descartes" toegekend aan het tijdschrift •·septentrion, revue 
de culture néerlandaise" en aan zijn hoofdredacteur Prof. Dr. 
J. DELEU. De toekenning van de Prix Descartes aan Jozef DELEU 
en Septentrion gebeurde naar aanleiding van het tienjarig be
staan van het tijdschrift, dat door een redactie van Fransen, 
Nederlanders en Vlamingen wordt samengesteld en uitgegeven 
door de Vlaams-Nederlandse "Stichting Ons Erfdeel". Septentrion 
is het enige tijdschrift dat, in de Franse taal, de Nederlandse 
cultuur en beschaving, zoals zij thans leeft in België en Ne
derland, bekend maakt in het Franse taalgebied. De medaille 
verbonden aan deze onderscheiding werd op 18 maart 1980 in 
Parijs, in aanwezigheid van de heer Alain POHER, voorzitter van 
de Franse senaat, door Mevr. Louise WEISS, lid van het Europees 
parlement en eerste-voorzitter, uitgereikt. Hiermee werd voor 
het eerst aan een Vlaams-Nederlands initiatief en aan een Vla
ming deze onderscheiding toegeke.nd. 

De Energieprijs B.P. Belgium (1 miljoen fr.), die bedoeld is 
om navorsingswerk op gebied van energiebesparing en beter ge
bruik van de energiebronnen aan te moedigen, wordt steeds ge
lijk verdeeld over beide taalstelsels. Het Nationaal Fonds 
voor het Wetenschappelijk Onderzoek besloot de prijs van het 
Nederlandstalige taalgebied toe te kennen aan een ploeg van de 
Rijksuniversiteit Gent, waarvan de professoren Marc VANWORM
HOUDT en Herman PAUWELS en de W.P.-leden Daniël BAERT en Gil
bert DE MEY deel uitmaken. 

Deze ploeg legt zich toe op de studie van de praktische toe
passingsmogelijkheden van residentiële fotovoltaische panelen. 
Deze panelen zijn geïnstalleerd op daken en de mogelijkheid be
staat om deze in verbinding te stellen met het elektrische 
distributienet. Een deel van het elektriciteitsverbruik zou 
op deze wijze op een kompetitieve manier geproduceerd kunnen 
worden, doordat minder fossiele brandstoffen dienen aangewend 
voor de elektriciteitsproductie. 
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Op 25 mei 1981 had in de Universitaire Stichtinq te Brussel 
de plechtige uitreiking plaats van de Fernand ColÏin-Prijs 
1981. Laureaat was Dr. Marc MARESCEAU, bevoegdverkláard navor
ser N.F.W.O., verbonden aan het Seminarie voor Europees Recht 
(directeur-diensthoofd : Prof. Dr. G. SCHRANS). 

De plechtige uitreiking van de prijs aan Dr. MARESCEAU had 
plaats in aanwezigheid o.m. van de Stichter van de prijs, Em. 
Prof. Fernand COLLIN, de Rector van de Rijksuniversiteit Gent 
Prof. Dr. J. HOSTE en andere Rectoren van Nederlandstalige uni
versiteiten. 

De driejaarlijkse Fernand Collin-Prijs is de belangrijkste 
wetenschappelijke prijs ingesteld tot bevordering van de 
rechtswetenschap in Nederlandstalig België. 

De prijs werd aan Dr. MARESCEAU toegekend voor zijn boek "De 
directe werking van het Europees gerneenschapsrecht". Dit 
merkwaardig werk - het eerste werk in E.E.G.-landen verschenen 
dat de nadruk legt op de directe gevolgen van het Eur?pees ge
rneenschapsrecht voor de Europese burger in de E.E.G.-gemeen
schap - werd oorspronkelijk door de heer MARESCEAU als docto-
raatsthesis verdedigd (in 1979) onder het prornotorsch~ van 
Prof. Dr. G. SCHRANS. Hij behaalde toen de doctorstitel met 
grootste onderscheiding. Hetzelfde werk werd in december 1979 
reeds bekroond met de vijfjaarlijkse "Grote Ernile Bernheirn
prijs". 

Het bekroonde werk werd door Kluwer - Antwerpen-Deventer -
uitgegeven. Een Engelse vertaling ervan is in voorbereiding. 

Dr. P. VAN CAUWENBERGE, eerstaanwezend assistent verbonden 
aan de Kliniek voor Neus-, Keel-en Oorheelkunde, behaalde op 
het "2nd International Festival of Scientific Otorhinolaryngo
logical Cinernatography" (Boedapest, Hongarije, juni 1981) een 
onderscheiding (honorable rnention), met zijn film "The Mose. 
Its role in health and allergie disease". 

De heer Paul WATERSCHOOT (R.U.G.) ontving op 18 november 
1980, in de Academieraadzaal van de Gentse Universiteit, een 
aanmoedigingsprijs van het Frans Theelen-fonds, voor zijn li
centieverhandeling "De Nieuwe". 

~ Binnenlandse Francquileerstoe~ 

Prof. Dr. Pharrn. C. HEUSGHEM (professeur ordinaire de Chirnie 
Médicale et de Toxicologie à la Faculté de Médecine de l'Uni
versité de Lièqe) werd benoemd tot titularis van de Binnen
landse Francquileerstoel 1980-1981 in de Faculteit van de Far
maceutische Wetenschappen van de R.U.G. 

De inaugurale les van Prof. HEUSGHEM had plaats op 6 rnaart 
1981, met als thema "Evolution de la biologie clinique et le 
dialogue biologiste clinicien". 

Het verdere programma van de lessencyclus, die Prof. HEUS
GHEM in het kader van de Binnenlandse Francquileerstoel gaf, 
behandelde volgende onderwerpen : 
12 rnaart : - Nouveaux concepts en rnatière d'interprétation des 

données en chirnie clinique; 
- Sélection des tests en rnatière d'exploration thy

roïdienne. 
18 rnaart - Données récentes sur le rnétabolisrne des lipopro

téines; 
- Tendances actuelles et prospectives en rnatière 
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9 april 

7 mei 
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d'exploration des dyslipérnies. 
- Application des rnéthodes rnultivariées en vue du 

diagnostic différentiel des maladies hépatiques; 
- Application des rnéthodes rnultivariées en vue du 

pronostic des nécroses rnyocardiques. 
- Vues prospectives en biologie rnédicale : 

- le monitoring thérapeutique; 
- les récepteurs biologiques. 
Le diagnostic anté- et périnatal des affections 
rnétaboliques. 

~ Medaille van de universiteit 

Em. Prof. Dr. N. GUNZBURG en Ridder Em. Docent Dr. R. VICTOR 
ontvingen de Grote Medaille van onze universiteit op 17 novem
ber 1980, dag van de plechtige herdenking van de SOe verjaar
dag van de vernederlandsing van de R.U.G. 

Op 7 mei 1981 overhandigde vice-rector, Prof. Dr. H. VAN 
LOOY, de Grote Medaille van de R.U.G. aan Prof. Dr. c. HEUS
GHEM, gewoon hoogleraar in de medische chemie en toxicologie 
in de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Luik. 
Prof. HEUSGHEM beëindigde op voormelde daturn zijn lessencyclus 
in het kader van de Binnenlandse Francquileerstoel. 

Op zaterdag 10 januari 1981 werden de leden van het adminis
tratief, technisch, verplegend, meesters-, vak- en dienstper
soneel van de R.U.G., die tijdens het kalenderjaar 1980 met 
pensioen gingen of een decoratie kregen, gehuldigd. 

Na een korte toespraak van de rector waarin hij zijn oprech
te dank betuigde voor de bewezen diensten, ging de rector over 
tot het uitreiken van de Kleine Medaille van de universiteit 
aan de gepensioneerden. De gedecoreerden kregen het brevet 
van hun ereteken. 
Gepensioneerden : 
BÄERTHëndrika~ ·BROECKAERT Johanna, BRUGGEMAN Denise, BRUGGE
MAN Maria, CARPELS Paula, COUVREUR Dionysia, DE NECKERE Michè
le, DENTANDT Gaston, DE MEYER Petrus, DE RYCK Albert, OEVERS 
Albertus, DE WILDE Yvonne, DUPUIS Francine, GEIREGAT Jeannette, 
GLORIEUS Albert, HELDERWEIROT Rachel, HILLAERT Gustaaf, HIN
DRYCKX Julia, HOSTE Solange, HUYGE Gerard, HUYSENTRUYT Jacoba, 
MAES Adrienne, MENSCHAERT André, MINTEN Désiré, NOEL Cyriel, 
ONGENA Achiel, PEDE Marie-Louise, PLIEZ Cesarine, REYNE Gaspar, 
SEGERS Gustaaf, SPEECKAERT Georges, TEMMERMAN Magdalena, TIE
LENS Maria, TUYTELEIR Gerrnain, VAN AUTREVE Denise, VAN DAMME 
Julia, VAN DE VIVERE Albert, VAN LANCKER Octavus, VAN RENTER
GEM Yvonne, VAN STEENBERGE Agnes, VERBAUWEN Andrea, VERMEULEN 
Godelieve, VERNAEVE Octavia, WELVAERT Maria-Theresia. 
Gedecoreerden : 
ÉLÄNCQÜAËRT-RÖger, BOUCKAERT Gaston, COPPIETERS Nonna, DE 
BLAUWER Roger, DE BOURDERE Georgette, DE JAEGERE Liliane, DE 
KONINCK Martha, DELVAUX Gilbert, DEPREZ Freddy, DEID10UT Rapha
el, DE STOOP Rayrnond, DE VOGELAERE Marcel, DE VOS Albert, 
DHOSSCHE Agnes, GENTIER Marie-Thérèse, JANSSENS Lucien, KUYTE 
Antoinette, MADDELEIN Julien, MEYSKENS Yolande, PERSIJN Ray
mond, SCHAECK Guido, SOBRIE Frans, VAN DORPE Alice, VAN HAVER 
Magdalena, VANHERZEELE Roger, VAN MALDEREN Jozef, VAN NEERBOOM 
Mariette, VAN NIEUWENHUYSE Odette, VAN OOSTENDE Remi, VAN SI
NAY Willy. 
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~ Aanstelling tot lector 

Aan de hierna vermelde personen werd, voor de duur van hun 
mandaat als plaatsvervanger, de titel van lector verleend met 
ingang van 
a) 1 oktober 1980 : 

- M.B. 15 december 1980 : 
L. KERMIS, D. VAN DE VONDEL. 

- M.B. 14 januari. 19.81 
H. DE LEY. 

- M.B. 7 mei 1981 
D. BAERT, J. DEBACKER, P. HEBBERECHT, P. MARTENS, R. VER
SCHOORE, N. WILLEMS. 

b) 1 oktober 1981 : 
- M.B. 6 juli 1981 : 

D. BAERT, R. DE WILDE, M. MARESCEAU, P. MARTENS, G. MEEUWS 
F. SAEYS, J. VAN CAMPENHOUT, A. VAN MENSEL, R. VERSCHOORE. 

- M.B. 10 september 1981 : 
J. DEBACKER, P. DE MEYERE, L. DE RIDDER, C. ENGELS, A. 
GOEMINNE, D. VAN DE VONDEL, R. VAN PETEGHEM (echtg. SOMER
LING), W. VERRAES. 

VIII. Lez~ngen en voondnaehten aan de un~ven~~te~t 

~ Universitaire lezingen 

Tijdens het afgelopen academiejaar werden aan de Gentse Uni
versiteit door verscheidene geleerden uit binnen- en buitenland 
lezingen en voordrachten gehouden : 

IN DE FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 

Mevr. C. BUDOR 

Prof. Dr. Fredi 
CHIAPPELLI 

Mevr. Ch. COLON GE 

De heer Miguel 
DELIBES 

Prof. DOLEZALEK 

Prof. Dr. s. 
DRESDEN. 

Universiteit 
Rijsel III 

University of 
California -
Los Angeles, 
U.S.A. 

Universiteit 
Rijsel III 

Spaans auteur 

Leiden 

18.12.1980 E. Sanguineti 
Il giuoco dell' 
Oca 

10.10.1980 Le poème de l'äme 
entière (Torqua
to Tasso : La Gé
rusalemme libera
ta) 

19. 1.1980 

27. 3.1981 

27. 3.1981 

Los caminos de 
Santiago 

Voordracht over 
eigen werk 

De rechtspraak 
van de Rota Roma-
na in de Middel
eeuwen 

Het gebruik van 
de Computer in de 
menswetenschappen 

16 en 17.3 Psychoanalyse en 
1981 literatuurbe-

schouwing 

17. 3.1981 Hermeneutische 
twisten 



Prof. AuJo 
GRECO 

Dr. A. HANTSON 

Prof. F.W.N. 
HUGENHOLTZ 

Prof. Dr. Sp. 
JAKOVIDIS 

Dr. C.M.J. 
MACCABE 

Prof. F. MONGE 

Prof. Dr. Jan 
PAWLICA 
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Universiteit 24. 4.1981 L'edonismo nella vi-
Rome ta e nella cultura 

romana del Rinasci
mento 

F.U.N.D.P. 18. 3.1981 Towards an analysis 
Namen of retroactive ge

runds 

Rijksuniver
siteit 
Utrecht 

18 en 25. 
11.1980 
2 en 9.12. 
1980 

Werkcollege (semina
rie-oefeningen) 
vertalen en bewer
ken van de Rijmkro
niek van Melis Stoke 
en het Chronicon Eg
mundanum 

19 en 26. Hoorcollege (ex ca-
1980 thedra) : Keizer 
3 en 10.12.Frederik II en de 
1980 Paus n.a.v. een 

frescoprogramma 
(met lichtbeelden) 

University of 23. 3.1981 
Pennsylvania, 

Troy and the Trojan 
War 

U.S.A. 24. 3.1981 Thera and the Begin
ning of Mycenaean 
Civilization 

King's Colle- 23. 1.1981 Language, Linguis
ge Cambridge tics and the Study 

of Literature 

Universiteit 
Zaragoza 

Jagiellonski 
Universiteit 
Krakau 

16. 2.1981 Algunos aspectos de 
La Celestina 

15.10.1980 L'Ethique marxiste 
en Pologne depuis 
1944 

17.10.1980 Ma conception du 
domaine de l'éthique 

Prof. Derek ROPER Universiteit 
Sheffield 

3. 4.1981 British Periadieals 
and the Coming of 
the Romantics 

Dr. Marten STOL 

Prof. Joseph 
VENTURINI 

Rijksuniversi-20. 3.1981 Het Gilgamesj-epos 
teit Leiden uitgelegd 

Lille III 19. 3.1981 A propos de Boccace 

IN HET HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN 
OUDHEIDKUNDE 

De heer Pierre
Marie AUZAS 

Dr. Jean-Claude 
CHABRIER 

Inspecteur
Général des 
Monuments 
Historiques 
de la France 

27. 3.1981 Viollet-le-Duc et 
Notre-Dame de Paris 

20.11.1980 Traditions musicales 
au sein de l'Islam 
arabo-irano-turc 



De heer Soliman 
GAMIL 

Prof. Dr. Yehuda 
KARMON 

De heer Lasse 
THORESEN 

Dr. John Henry 
van der MEER 
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Hebreeuwse 
Universiteit 
Jeruzalem 

Componist 
Noorwegen 

5 en 12.2. 
1981 

Modes et rnodula
tions. Structures 
et genres (jins, rna
qarn, dastgah, tal
win) 

Introduetion histo
rique générale de 
la rnusique pharaoni
que dans les trois 
dynasties 

La rnusique égyptien
ne classique dans 
le cadre de la rnusi
que des régions ara
bes 

19. 2.1981 Jeruzalem through 
the ages 

28. 1.1981 A phenornenological 
approach to rousic 
theory 

Auditive analysis 
of musical structu
res 

13.11.1980 Neurenbergse instru
mentenbouwers 

De instrumentenkol
lektie van het Ger
rnanisches National
museum 

IN DE FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID 

Prof. Mr. N. 
CRAMER 

Prof. Dr. Augus
to FANTOZZI 

Prof. Janusz 
SWAJA 

Rijksuniver
siteit Lei
den 

Universiteit 
Rome 

Jagiellonski 
Universiteit 
Krakau 

5.11.1980 Thorbecke College 
over : Reunie van 
rechtsopvattingen 

31. 3.1981 Les systèrnes euro
péens d'irnputation 
dans l'irnposition 
des dividendes 

1. 4. 1981 Les problè.rnes fis
caux des sociétés 
liées et des groupes 
de sociétés (arrns' 
length principle) 

6.11.1980 Le certificat d'in
vention et le brevet 
dans les pays socia
listes 

7.11.1980 Les oeuvres proté
gées à la lurnière de 
la jurisprudence 
polonaise 
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IN DE FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN 

Prof. Dr. G. 
DE MOOR 

Prof. Dr. Karl 
GRELL 

Prof. Dr. F. 
SNACKEN (en 
medewerkers) 

Doe. Dr. J.J. 
DELAEY 

R.U.G. 

Universiteit 
Tübingen 

R.U.G. 

21.10.1980 Evolutie van de 
Vlaamse vallei 

31. 3.1981 Trichoplax adhaerens 
and the Origin of 
Metazoa 

1. 4.1981 Ingestion of Food 
and Reproduetion in 
Suctoria 

2. 4.1981 Life-cycles and Cy
tology of Foramini
fera 

16.12.1980 Thema van de uiteen
zettingen : Onder
zoek uit het Semina
rie voor Regionale 
Aardrijkskunde 

IN DE FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE 

R.U.G. 9. 2.1981 Inaugurale les over: 
Zien : werkelijkheid 
en illusie 

Prof. Dr. W. LIST Universiteit 11. 5.1981 Tetanus as an exam-

Doe. Dr. R. DE 
SMET 

Dr. J.J. 
DIAMANT 

Dr. Josef PITHA 

Prof. Dr. H. 
POLLACK 

Graz ple of intensive 
care management 

12. 5.1981 Neuroanesthesia 

14. 5.1981 The preoperative 
clinic 

R.U.G. 13.11.1980 Inaugurale les over 
Huisarts, wat nu ? 

Psychiatrisch 19 en 20. 
Centrum St.- 3.1981 
Willibrord 
Heiloo 

Baltirnare City 9. 4.1981 
Hospitals Bal-
timore - Mary-
land, U.S.A. 

Klinische neuropsy 
chologie in de psy
chiatrie : Diagnos
tiek en training 
van de cognitieve 
functies 

Interactions of Po
lymers with Cellular 
Membranes - The 
Cornerstone of the 
Polymerie Drug Pro-
blem 

University of 19. 5.1981 Splinting of oerie
Boston dontically involved 

teeth 
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IN DE FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 

L. BONTE en 
M. SARLET 

M. BURGELMAN en 
E. VANHOECKE 

Prof. C. DURNEY 

R.U.G. 

R.U.G. 

2.12.1980 3e Cyclusprogramma 
"Fysica en Elektro
nica van Halfgelei
ders" : 
Overzicht van inver
torsystemen 

9.12.1980 Stand onderzoek ge
sputterde Cu2S lagen 

University of 21. 4.1981 Hyperthermie : the 
Utah, U.S.A. use of microwaves 

to fight cancer 

Prof. Dr. Ing. Dr.Technische 
Ir. h.c.H. JORDAN Universität 

Hannover 

15.10.1980 Elektromagnetische 
Ursachen von Lauf
ruhestörungen in 
Antrieben mit Induk
tionsmotoren 

Prof. Ir. G. 
MEYERHOF 

De heer Dr. MIN
NIS 

Prof. R. PETIT 

Doctor Hono
ris Causa 
R.U.G. 

Oud-secreta
ris-generaal 
URSI 

Université 
d'Aix-Marseil
le 

3. 6.1981 Lateral resistance 
of walls and piles 
in layered soils 

29. 4.1981 Ristorical evolution 
of ionospheric re
search 

7. 5.1981 Théorie mathémati
que des réseaux 
optiques 

Prof. Renata Hebrew Univer-24.10.1980 Prospects of Solar 
REISPELD sity Jeruzalem Energy Utilization 

De heer R.E. ROWE Directeur Ce- 19. 2.1981 Cracking and corro-

Prof. Dr. Ing. 
M. THOMA 

Prof. Ir. D. 
VANDEPITTE 

Dr. Ir. P. VER
STRAETEN 

ment and Con- sion in concrete 
crete Associa-
tion Wescham 
Springs, 
Slough 

Technische 
Universität 
Hannover 

R.U.G. 

Nationaal Co
mité voor 
Planning en 
Controle van . 
de Staalindus
trie 

20. 2.1981 Creep and shrinkage 

5.12.1980 Hierarchically 
structured dynamic 
control systems 

19.11.1980 Instabiliteit van 
betonnen bolschalen 
en invloed van de 
kruip op de insta
biliteit 

28. 4.1981 Het energieverbruik 
in de staalindustrie 
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Prof • D r . Ir . 
A. VESIC 

Duke Universi-26. 2.1981 Pile group behaviour 
ty of North-
Carolina, 
U.S.A. 

Ir. R. VLAEMINCK Bell Tele
phone Mgf Cy 

23. 4.1981 Auger Elektronen 
Spektroskopie 

Prof. Calvin 
WILCOX 

University of 13.11.1980 Radar echo Structu-
Utah, U.S.A. re 

IN DE FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Prof. Dr. Pascal Université 
SALIN Paris-Dau -

phine 

In het kader van de 
leerstoel van de 
Vereniging voor Eco
nomie, met als alge
rneen thema "Nieuwe 
inzichten in de eco
nomische politiek": 

3.12.1980 L'éconornie des an
nées quatre-vingt 

17.12.1980 L'union et l'unité 
rnonétaire européenne 

Les lirnites du pou
voir d'irnposition 
de l'Etat 

18.12.1980 La fiscalité et 
l'arbitraire étati
que 

IN DE FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE 

Prof. Dr. R. 
van FURTH 

Prof. Dr. Ad. 
RIJNBERG 

A.Z. Leiden 

Utrecht 

17.12.1980 Hoe worden bacte
riën gedood ? 

27. 3.1981 Aandoeningen van de 
schildklier bij de 
hond 

Hyperfunctie van de 
bijnierschors bij 
de hond 

IN DE FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE 
WETENSCHAPPEN 

Prof. Dr. Pieter Vrije Uni-
DRENTH versiteit 

Amsterdam 

26. 2.1981 Complexe besluitvor
ming in organisaties 

IN DE FACULTEIT VAN DE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 

Prof. GALLOP University 
of Manitoba 
Winnipeg, 
U.S.A. 

15. 5.1981 Seminarie over "New 
Aspects in Food 
Sciences" 



Prof. Dr. H.M. 
LAPP 

University 
of Manitoba 
Winnipeg, 
U.S.A. 

65 

16 tot 19. Seminarie over "Al-
9.1981 ternate Energy 

Fuels from Biomass" 

Dr. Ir. P. VANDE-Product mana- 29. 4.1981 Nieuwe ontwikkelin-
KERCKHOVE ger van de gen in de vleestech-

Dr. R.E. WHITE 

PVBA "Meat nologie; Ervaringen 
Market" met elektrische sti-

Universiteit 
Oxford 

roulatie en slacht
warm entbenen 

1. 4.1981 Processes in the mo
vement of nitrogen 
and phosphate into 
agricultural drai
nage-water 

IN DE FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 

Prof. Dr. Collin 
J. BRIGGS 

Prof. LOYS J. 
NUNEZ 

Prof. Robert V. 
PETERSEN 

Dr. PING I. LEE 

Prof. Stephen G. 
SCHULMAN, Ph. D. 

University of 27.10.1980 Pharmaceuticals for 
Manitoba organophosphate 
Winnipeg, 
U.S.A. 

Universiteit 
van Tennes
see - Mem
phis, U.S.A. 

Universiteit 
van Utah, 
U.S.A. 

Ardsley 
New York, 
U.S.A. 

29.10.1980 

poisoning 

Pormulation and sta
bility studies of 
parenteral antidates 
for organophosphate 
taxicity 

Methods for measure
ment of drug binding 
to plasma proteins 
and predietien of 
potential drug in
teractions 

26. 3.1981 Detection of the to
xicity of dental 
materials and the 
relationship of mu
tagenicity to car
cinogenicjty 

26. 5.1981 Drug Delivery 

20.10.1980 Kinetics of Drug 
Release from Poly
merie Matrices 

University of 13. 7.1981 Determination of 
Florida - Gai- Ionization Constants 
nesville, and other Problems 
U.S.A. associated with 

Fluorimetry in Aque
ous Solutions 
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IN HET INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENNERKING 

Prof. Dr. Erik 
THORBECKE 

Cornell Uni- 26. 2.1981 The social accoun-
versity Ithaca ting matrix as an 
New York, U.S.A. instrument of deve

lopment planning 

~ Activiteiten van de Vereniging der Geneesheren, Oud-Studen
ten der Universiteit te Gent tijdens het academiejaar 1980 ~ 
1981 

A. Recyclage voo~ hul~a~t~en ve~zo~gd doo~ de K!lnlek voo~ 
I nwe1td.i.g e ZJ. e k:ten (voorzitter bestuurscollege : Prof. 
Dr. M. VAN DER STRAETEN) 

25 september en 4 oktober 1980 GASTO-ENTEROLOGIE 

Thema : Acute enterocolitis. 
Dr. W. HUYBRECHTS : Resorptie en secretie van water en elektro

lyten, motriciteit van de darm. 
Dr. J. BOTS : Normale flora van dunne- en dikkedarm. Infec-

tieuze darmpathologie. 
Prof. F. BARBIER : Niet-infectieuze darmpathologie. 
Dr. P. LAUKENS : Endoscopische diagnostiek. 
Prof. F. BARBIER : Behandeling. 

25 september en 3 oktober 1980 : ALGEMENE INWENDIGE ZIEKTEN 

Prof. G. VERDONK : Vitamines, kanker en ?Ollutie. 
Dr. M. AFSCHRIFT : Echografisch onderzoek bij bejaarden. 
Dr. W. MICHIELSEN : Een nieuwe methode voor cerebrale bloed

flowmeting bij bejaarden. 
Dr. D. VOET : Reumatische klachten in de Geriatrie : diagnose 

en behandeling. 

26 september en 2 oktober 1980 : CARDIOLOGIE 

Thema : Aanwinsten in de cardiovasculaire geneesmiddelen. 
Prof. M.G. BOGAERT: Inleidendebegrippen. 
Dr. G. HEYNDRICKX : Cardiotonica. 
Dr. G. DE BACKER : Anti-anginosa. 
Prof. D. CLEMENT : Farmaca en perifeer vaatlijden. 
Dr. J.P. VAN DURME : Anti-aggregerende farmaca. 

26 september en 2 oktober 1980 : NEFROLOGIE 

Prof. S. RINGOIR en Prof. N. LAMEIRE : Inleiding. 
Dr. P. JORDENS : Lupus nefritis. 
Dr. F. HUBLE : Laattijdige maligne verwikkeling van fenacetine-

abusus. 
Dr. P. JORDENS Orthostatische hypertensie. 
Dr. P. JORDENS Diuretica-abusus. 
Prof. N. LAMEIRE : CAPD-demonstratie. 

27 september en 3 oktober 1980 : ENDOCRINOLOGIE 

Dr. Y. CLAEYS 
Dr. B. RUBENS 

Metabole oorzaken van niersteenlijden. 
Postmenopausale osteoporose. 
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Dr. F. COMHAIRE : Nieuwe therapeutische mogelijkheden bij vari
cokele. 

Dr. J.M. KAUFMAN : Hyperprolactinernie. 
Dr. F. COMHAIRE : Ex oriente lux ? Gossipol, de Chinese contra

ceptieve pil voor de man. 
Prof. A. VERMEULEN : Therapie met androgenen. 

27 september en 4 oktober 1980 : PNEUMOLOGIE 

Thema : Infecties van bovenste en diepere luchtwegen. 
Prof. M. VAN DER STRAETEN : Inleiding. 
Dr. P. VAN CADWENBERGE : Sinusitis in relatie tot bronchitis. 
Dr. Y. BOGAERTS : Infectieuze exacerbaties bij CARA-patiënten. 
Dr. W. ELINCK : Bacteriële pleuro-pneumonieën. 
Prof. R. PAUWELS : Virus en "viruslike" pneumonieën. 

B. Avond~o{{oqu~a 
49e Reek~ avond~olloqu~a - Kl~n~ek voo~ Inwend~ge Z~ekten 
(voorzitter bestuurscollege : Prof. Dr. M. VAN DER STRAETEN) 

29 oktober 1980 : CARDIOLOGIE 

Prof. D. CLEMENT : Anti-hypertensiva. 
Dr.· J .P. VAN DURME : Anti-aritrnica. 
Dr. G. DE BACKER : Hypolipiderniërende farmaca. 
Dr. F. -COLARDYN : Vasodilatantia bij hartlijden. 

5 november 1980 : NEFROLOGIE 

Dr. M. DE PAEPE : Hemodialyse versus niertransplantatie. 
Medische en ethische problematiek. 

Dr. R. VANHOLDER : Renale verwikkelingen van intoxicatie. 
Prof. N. LAMEIRE : De hepato-renale syndromen. 
Dr. J. VERBANCK : Nierfunctie-onderzoek met isotopen. 

12 november 1980 : ALGEMENE INWENDIGE ZIEKTEN 

Prof. G. VERDONK : De levensverwachting : een gift of een 
verdienste ? Een uitdaging voor de Geneeskunde voor het 
jaar 2000. 

Dr. M. AFSCHRIFT : Stafylokokkeninfecties. 
Dr. W. MICHIELSEN : Antibiotica bij bejaarden. 
Dr. D. VOET : Kortstondige bewustzijnsstoornissen bij bejaar

den. 

19 november 1980 : HEMATOLOGIE 

Dr. L. NOENS : Hernatologische afwijkingen bij virale infecties. 
Dr. G. LEROUX : Gevallen van splenornegalie. 
Dr. J. HAMERS : Passieve irnrnunotherapie. 
Dr. W. VAN HOVE : Klinische aspecten bij veralgemeende Ziekte 

van Hodgkin. 

26 november 1980 : GASTRO-ENTEROLOGIE 

Prof. F. BARBIER Spontane baoteriële peritonitis bij lever-
cirrose. 

Prof. A. ELEWAUT Nieuwe gegevens betreffende de overdracht 
van virushepatitis. 
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Dr. W. HUYBRECHTS : Endorfines : nieuwe gastra-intestinale 
hormonen met grote toekomst. 

Dr. J. VERSIECK : vaccinaties tegen virushepatitis. 
Dr. G. BAELE : Trambolytische behandeling in de huisartsen

praktijk. 

3 december 1980 : PNEUMOLOGIE 

Dr. J. TASSON Therapie met cromoglycaten. 
Dr. W. ELINCK Metronidazole therapie bij longpatiënten. 
Dr. H. LAMONT Long-acting theofylline. 
Dr. Y. BOGAERTS : Longafwijkingen door nitrofurantoine. 
Prof. R. PAUWELS : Aspirine overgevoeligheid bij astma patiën

ten. 

50~ R~~k~ avo~dcolfoqu~a 

22 april 1981 : DIENST VOOR ANESTHESIE (directeur-dienst
hoofd : Prof. Dr. G. ROL~Y) en INSTITUUT J.F. 
en C. HEYMANS VOOR FAffiffiCODYNAMIE -EN THERA
PIE (directeur-diensthoofd : Prof. Dr. A. 

Dr. R. BAILLEUL 
Dr. J. LEHEMBRE 

dering. 

DE SCHAEPDRYVER) 

Pijnmechanismen. 
Psychische aspecten bij pijn en pijnvermin-

Dr. J. WILLEMS : De farmaca bij pijn. 
Prof. M. BOGAERT : Keuze van een pijnstiller. 
Dr. R. VERSCHRABGEN : Ingrijpende technieken van pijnbestrij

ding. 

29 april 1981 : KLINIEK VOOR KINDERZIEKTEN C. HOOFT 

Dr. P. 
Dr. Y. 
Dr. M. 
Dr. E. 
Dr. D. 

VANHAESEBROUCK : Hypertensie bij het kind. 
BENOIT : Mononucleosis infectiosa - nieuwe inzichten. 
CRAEN : Neonatale screening van hypothyreoïdie. 
ROBBERECHT : Chronische buikpijn. 
CARTON : Stuipen. 

6 mei 1981 : KLINIEK VOOR UROLOGIE (directeur-diensthoofd 
Prof. Dr. W. DE SY) 

Prof. W.A. DE SY : Actuele visie bij blaastumoren. 
Dr. A. VERBAEYS : Behandeling van gemetastaseerd prostaat-

carcinoom. 
Dr. R. RENDERS : Microchirurgie in de urologie. 
Dr. W. OOSTERLINCK : Frequente diagnostische fouten. 
Dr. J.J. WYNDAELE : Interpretatie van het urinesediment in 

functie van de behandeling van urinaire infecties. 

+ video. 

13 mei 1981 

Ischialgie 

KLINIEK VOOR FYSICOTHERAPIE EN ORTHOPEDIE 
(directeur-diensthoofd : Prof. Dr. H. CLAES
SENS) 

- Dr. G. VANDERSTRAETEN : Kliniek. 
- Dr. I. VAN ES : Elektromyografie. 
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- Dr. J. VERHAM!-1E : Bijkomende onderzoekingen. 
- Dr. M. VERCADTEREN : Behandeling. 
Dr. R. VERDONK : Chondromalacia patellae. 
Dr. N. DE STOOP : Platvoeten bij kinderen. 
Prof. H. CLAESSENS & Dr. D. UYTTENDAELE : Primaire kwaadaar

dige botturnoren. 
Dr. M. VAN LAERE : Gadgets bij fysische handicap. 

20 mei 1981 : KLINIEK VOOR ALGEMENE, THORACALE EN CARDIO
VASCULAIRE HEELKUNDE (directeur-diensthoofd 
Prof. Dr. F. DEROM) 

Prof. Fr. DEROM & Dr. I. VERSCRUERE : Evolutie in de coronair
chirurgie. 

Dr. W. VAN BASTELAERE : Proctologie in de huisartsenpraktijk. 
Dr. Th. ANNE : Hernia diafragrnatica indicaties en resultaten 

van heelkundige behandeling. 
Dr. S. VAN DE SANDE & Dr. G. BERSENYI : Kleine heelkunde in de 

huisartsenpraktijk. 
Dr. J. DE ROOSE & Dr. M. BRUGGEMAN : Chirurgische houding 1981 

voor maligne borstturnoren. 

3 juni 1981 : KLINIEK VOOR FYSICOTHERAPIE EN ORTHOPEDIE, 
AFDELING : REUMATOLOGIE (directeur-di-ensthoofd: 
Prof. Dr. H. CLAESSENS) 

Prof. E. VEYS : Indeling van de reumatische ziekten. 
Dr. H. MIELANTS : Nieuwe inzichten in jicht. 
Dr. G. VERBRUGGEN : De diagnostische waarde van de reumatests. 
Dr. L. CHEROUTRE : Extra-articulaire manifestatie van reumatO-

ide arthritis. 
Dr. F. VAN BRUWAENE : HLA B27 pathologie. 
Prof. E. VEYS, Dr. H. MIELANTS, Dr. G. VERBRUGGEN : Paneel

discussie : medicamenteuze behandeling van reumatische aan
doeningen. 

10 juni 1981 KLINIEK VOOR VERLOSKUNDE (directeur-dienst
hoofd : Prof. Dr. M. THIERY) 

Prof. M. THIERY : Nieuwste ontwikkelingen in het domein van de 
obstetrica welke de huisarts kunnen interesseren. 

Voorstellen van onderstaande onderwerpen en paneeldiscussie 
waaraan medewerkten : Prof. M. THIERY, Prof. R. DE SMET, Prof. 
R. DEROM, Dr. H. VAN KETS, Dr. W. PAREWIJCK en Dr. P. DEFOOR'l' : 
- Insertie en verwijderen van een IUD. 
- Loslating van de placenta. 
- Pijnstilling bij de baring. 
- De vroege diagnostiek van extra-uteriene zwangerschap. 
- Remmen van lactatie en behandelen van de borststuwing. 

~ Congressen, colloquia, studiedagen, szmoosia 

POSTUNIVERSITAIRE LESSENCYCLUS OVER PUBLIEKRECHT 

De Faculteit van de Rechtsgeleerdheid van de R.U.G. richtte, 
van 10 oktober tot 12 december 1980, een lessencyclus in over 
"Publiekrecht". 
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Deze cyclus was bestemd voor alle praktijkjuristen, die be
langstelling hebben voor de hedendaagse problemen van het pu
publ"iekrecht. 

Programma : 

* 10 oktober 1980 

1. De verhouding internationaal recht - nationaal recht 
(De heer F. DUMON - Procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie) i 

2. De nationale bescherming van de grondrechten 
(Prof. Dr. K. RIMANQUE- U.I.A.i K.U.L.). 

* 17 oktober 1980 

1.-2. De bescherming van de grondrechten in Europees en in
ternationaal verband) 
(Prof. Dr. J. DE MEYER- K.U.L.). 

* 24 oktober 1980 

1. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
(Prof. Dr. L.P. SUETENS - K.U.L.) i 

2. De procedure voor de Raad van State en de administratieve 
rechtscolleges (Prof. Dr. A. VANDER STICHELE - R.U.G.). 

* 31 oktober 1980 

1. Rechtsbescherming inzake leefmilieu 
(Prof. Dr. H. BOCKEN- R.U.G.) i 

2. Wat betekent de Gemeenschaps- en Gewestvorming voor de 
Rechtspraktijk ? (De heer A. ALEN - Adjunct-kabinetschef 
Eerste Minister) • 

* 14 november 1980 

1.-2. Ruimtelijke ordening 
(Prof. Dr. M. BOES - K.U.L.). 

* 21 november 1980 

1.-2. Openbare Werken en Aannemingsrecht 
(De heer Ph. MATHEI - Adviseur Nationale Confederatie 
van het Bouwbedrijf en de heer R. MOORS - Inspecteur
generaal Ministerie van Openbare Werken) • 

* 28 november 1980 

1. De media in het geding 
(De heer L. NEELS - E.a. assistent K.U.L.) i 

2. Overheidsdaden v66r de gewone rechter 
(De heer K. BAERT - Assistent R.U.G.). 

* 5 december 1980 

1. De overheidsaansprakelijkheid 
(Prof. Dr. t'l. LAMBRECHTS- U.I.A.); 

2. Preventieve rechtsbescherming in bestuurszaken 
(Prof. Dr. L.P. SUETENS - K.U.L.). 

• 12 december 1980 

1. Syntheserapporti 
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2. Slotvoordracht door J. MERTENS DE WILMARS, rechter in het 
Hof van Justitie te Luxemburg : Van privaat- naar publiek
recht : éénrichtingsverkeer ? 

COLLOQUIUM OVER KANKER 

De Belgische Vereniging voor de Studie van Kanker hield op 
11 oktober 1980 een colloquium met de titel "New Developments 
in Cancer Chemotherapy". Dit colloquium ging door in het Aca
demisch Ziekenhuis. 

STUDIEDAG : ANTERO-LATERALE BENADERING VAN DE WERVELKOLOM 

De Belgische Vereniging voor Neurochirurgische Verpleegkun
digen richtte een studiedag in met als thema "Antero-laterale 
benadering van de wervelkolom." 

Deze studiedag ging door op 18 oktober 1980 in het Academisch 
Ziekenhuis van de R.U.G. 

Programma : 

- Mevr. L. DECLOEDT : De betekenis van een Vereniging voor 
Neurochirurgische Verpleegkundigen; 

- Dr. J. MERCKX : Anatomie en fysiologie van de wervelkolom; 
- Prof. Dr. L. CALLIAUW : De pathologie van de wervelkolom die 

in aanmerking komt voor een ingreep vanuit antere-laterale 
benadering; 

- Mevr. REMMERIE-VAN DE WALLE : Opname en voorbereiding van de 
patiënt tot operatie; 

- Mevr. L. DECLOEDT : Taak van de 'operatie kwartier'-verpleeg
kundigen bij ingrepen op de wervelkolom langs antere-latera
le weg; 

- Dhr. R. VAN SEVEREN Postoperatieve verpleging en complica
ties; 

- Dhr. J. VAN HEULE : Postoperatieve kinesitherapie na ahtero
laterale benadering van de cervicale wervelkolom; 

- Discussie en sluiting van de studiedag. 

DEBA'l'AVONDEN MANAGEMENT IN DE TACHTIGER JAREN 

Het programma van de debatavonden over "Management in de 
tachtiger jaren", georganiseerd door het Seminarie voor Pro
ductiviteitsstudie en -onderzoek o.l.v. Prof. A.J. VLERICK, 
zag er uit als volgt : 

~ 21 oktober 1980 : Bedrijfsvoering in magere jaren : de on
derneming op dieet ? 

- Inleider : de heer M. PLAIZIER, President-directeur-gene
raal Barco Electronic N.V., Kortrijk; 

- Tegenspreker : de heer R. PIRYNS, Beheerder-directeur IMBO, 
Brussel. 

~ 4 november 1980 : Revolutie in de informatieverstrekking : 
datanetten, view-data, teletekst 

- Inleider : de heer A. SERRURE, Algemeen directeur, Dienst 
Data Transmissie R.T.T., Brussel; 

- Tegenspreker : de heer Ir. M. DE BOCK, Adjunct-directeur 
M.B.L.E., Brussel. 
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~ 18 november 1980 : Motivatie van kaderleden 
een nieuwe aanpak ? 

-Inleider : Prof. Dr. P. COETSIER, R.U.G.; 

noodzaak van 

- Te genspreker : de heer J. COLRUYT, Beheerder N.V. Colruyt, 
H~lle. 

~ 2 december 1980 : Informatica en werkgelegenheid 
- Inleider Dr. Ir. D. DESCHOOLMEESTER, wetenschappelijk 

medewerker S.P.S.O., docent R.U.G. vanaf 1.10. 
1980; 

- Tegenspreker : de heer M. DOL, Adjunct-algemeen secretaris 
L.B.C. Gent. 

~ 16 december 1980 : Executive search 
- Inleider : de heer L. HANSSENS, Directeur Eurosurvey, Brus

sel; 
- Tegenspreker : de heer Ir. E. DE BRUYN, Algemeen directeur 

Scana-Noliko, Bree. 

~ 13 januari 1981 : De overheid als klant 
- Inleider : de heer R. MALDAGUE, Commissaris van het Plan, 

Planbureau Brussel; 
-Tegenspreker : Kolonel CANDRIES, Adviseur Bekaert N.V., 

Brussel. 

~ 27 januari 1981 : Kwaliteitsbeheersing als concurentieel wa
pen 

- Inleider : de heer C. SEYSMANS, Adviseur Fabrimetal, Brus
sel; 

-Tegenspreker : de heer · R. DEWULF, Zaakvoerder-beheerder 
L.V.D. International N.V., Cullegem 

* 10 februari 1981 : Handel drijven met Arabische landen 
-Inleider: Prof. M. PLANCKE, R.U.G.; 
- Tegenspreker : de heer R. DE COSTER, Directeur Nobels-

groep, St.-Niklaas. 

~ 24 februari 1981 : Absenteïsme en zijn bestrijding 
- Inleider : de heer L. SYMOENS, Personeelsdirecteur Belgavia

Restobel, Zaventem; 
- Tegenspreker : de heer R. PROTH, Personeelsdirecteur Honda 

Benelux N.V., Aalst. 

~ 10 maart 1981 : De ondernemingswinst : een verboden vrucht ? 
- Inleider : Prof. Dr. A.J. VLERICK, Directeur S.P.S.O.; 
- Tegenspreker : de heer E. GLINNE, Volksvertegenwoordiger. 

~ 24 maart 1981 : Hoe efficiënt zijn de werkgeversorganisaties? 
- Inleider : de heer J. DE STAERCKE, Afgevaardigde Beheerder 

Fabrimetal, Brussel; 
- Tegenspreker : de heer F. CROLS, Hoofdredacteur Trends, 

Brussel. 

OPEN DEURDAG 

Faculteit van de Geneeskunde - A.Z. 

Op 25 oktober 1980 werd door de Faculteit van de Geneeskunde 
(Decaan : Prof. Dr. A. DE SCHAEPDRYVER) en het Academisch Zie
kenhuis (Directeur : Dr. G. DE TOLLENAERE) een open deurdag 
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georganiseerd, waarop naast een "Poster-sessie", een "Diamon
tage" en een "Geleide A.Z.-tour" de volgende "Demonstraties" 
plaatsvonden : 

1. Het ultrageluid ten dienste van de geneeskundige diagnos
tiek, buiten ieder stralingsgevaar 

Dienst voor Inwendige Ziekten, Afdeling Algemene Inwendige 
Ziekten, Nutritionele Ziekten en Geriatrie (Prof. Dr. G. 
VERDONK). 

2. Preventie van Hart- en Vaatziekten 

Dienst voor Inwendige Ziekten, Afdeling Cardiologie-Angio
logie (Prof. Dr. R. PANNIER). 

3. Astma en Bronchitis 

Dienst voor Inwendige Ziekten, Afdeling Longziekten (Prof. 
Dr. H. VAN DER STRAETEN). 

4. Gastraintestinale Endoscopietechnieken 

Dienst voor Inwendige Ziekten, Afdeling Gastro-Enterologie 
(Prof. Dr. F. BARBIER). 

5. Angiografie-installaties en CAT-scanner 

Laooratoria voor Röntgendiagnostiek (Prof. Dr. E. VAN DE 
VELDE en Prof. Dr. M. KUNNEN). 

6. Realisaties van de laatste 25 jaar 

Dienst Heelkunde (Prof. Dr. F. DEROM). 

7. Radioactieve methodes in de diagnostiek en Bestralingstech
nieken in de strijd tegen de kanker 

Kliniek voor Radiotherapie en Kerngeneeskunde (Prof. Dr. A. 
DE SCHRYVER) • 

8. Diëtiek met de computer, nog beter dienstbetoon 

Dienst voor Inwendige Ziekten, Afdeling Algemene Inwendige 
Ziekten, Nutritionele Ziekten en Geriatrie (Prof. Dr. G. 
VERDONK). 

9. Rondleiding Revalidatie Hartpatiënten 

Dienst voor Sociale Geneeskunde (Prof. Dr. K. VUYLSTEEK). 

10. Sociale Revalidatie (Film) 

Revalidatiecentrum (Prof. Dr. H. CLAESSENS). 

11. Geleid bezoek aan het Revalidatiecentrum 

Revalidatiecentrum (Prof. Dr. H. CLAESSENS). 

12. Tandheelkunde in 1980 : preventie van tandbederf en tand
vleesontstekingen 

Kliniek voor Mond-, Tand- en Kaakziekten (Prof. Dr. J. DE 
BOEVER, Prof. Dr. L. DERMAUT, Prof. Dr. R. VAN CLOOSTER). 



74 

STUDIEDAGEN TWINTIG JAAR SOCIALE SECTOR 
HOE SOCIAAL IS DE SOCIALE SECTOR ? 

Het Bureau voor Psychologische Raadgeving van de R.U.G. 
(P.A.S.) organiseerde op 3, 4, 5 en 13 november 1980 studieda
gen. De titel van deze studiedagen luidde "Twintig jaar so
ciale sector. Hoe sociaal is de sociale sector ?". 

~ 3 november 1980 

- Verwelkoming door D. VEREECKEN, Voorzitter Sociale Raad; 
- Uiteenzetting over de opzet van de wet van 1960 betreffen-

de de sociale voorzieningen aan de universiteiten door W. 
VAN ESPEN, Secretaris Sociale Raad; 
Officieel standpunt betreffende de sociale voorzieningen 
voor studenten, namens het kabinet van het Ministerie van 
Nationale Opvoeding; 

- Uiteenzetting over de opties genomen door de R.U.G. op het 
vlak van de sociale voorzieningen door W. VAN ESPEN, Secre
taris Sociale Raad; 

- Verwezenlijkingen van de laatste 20 jaar op het vlak van 
de sociale voorzieningen aan de R.U.G. door een panel van 
oudvoorzitters en leden van de sociale raad : H. COVELIERS, 
A. DE MEYER, H. DE RIDDER, L. VANDENBOSSCHE. 
Moderator : D. VEREECKEN, huidige Voorzitter Sociale Raad. 

~ 4 november 1980 

- Kritische kijk op de resultaten van de democratisering van 
het hoger onderwijs sinds 1960 door Prof. H. DE LEECK 
(U.F.S.I.A.), Prof. L. HUYSE (K.U.L.), vertegenwoordigers 
van A.B.V.V., A.C.V., A.C.L.V.B.; 

- Visie op de sociale voorzieningen door interne waarnemers 
van de R.U.G. door H. BLOK, Student - Voorzitter Facul
teitenkonvent en J. HOSTE, Rector, G. DE BOCK, L. DE SMET, 
A. VAN PETEGHEM, Professoren. 

~ 5 november 1980 

Sociale voorzieningen in het buitenland door 
B. BARFETY, Directeurdu Centre Régional des Oeuvres Uni

versitaires et Scolaires Lille (France) en 
P. HAVERMANS, Studentendecaan Gemeentelijke Universiteit 

Amsterdam (Nederland) . 

~ 13 november 1980 

- Korte samenvatting van de meest opvallende opinies en bij
dragen die naar voor kwamen op de studiedagen door G. 
SCHACHT, Medewerker Psychologisch Advies aan Studenten; 

- Open discussie over de prioriteiten die moeten gesteld 
worden binnen het beleid van de sociale sector. 
Moderator : D. VEREECKEN, Voorzitter Sociale Raad. 
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COLLOQUIUM HONDERDVIJFTIG JAAR RECHTSLEVEN IN BELGIE 
EN NEDERLAND 1830-1980 

Ter gelegenheid van het honderdvijftig jaar bestaan van het 
Koninkrijk België en in het kader van de viering van de vijf
tigste verjaardag van de vernederlandsing van de Gentse Rijks
universiteit, organiseerden de juridische faculteiten van de 
Universiteiten Gent en Leiden gezamenlijk een colloquium over 
het thema "Honderdvijftig jaar rechtsleven in België en Neder
land". Het colloquium vond plaats te Gent, van 5 tot en met 7 
november 1980. 

Gedurende het colloquium werd onderzocht hoe de evolutie van 
het recht in België en Nederland is verlopen sinds de schei
ding van beide landen in 1830. De werkzaamheden vonden plaats 
in vier secties, gewijd aan het burgerlijk recht en het proces
recht, het handelsrecht, het staatsrecht, het strafrecht. In 
elk van deze secties en voor elk van beide landen werd een al
gemeen preadvies gehouden, waarin de grote lijnen van de ont
wikkeling van de betrokken rechtstak geschetst werd van 1830 
tot heden. Elke sectie besprak tevens een tweede preadvies, 
gewijd aan een specifiek aktueel probleem. 

Programma : 

~ 5 november 1980 

- Thorbecke-college door Prof. Mr. N. CRAMER 
"Reunie van rechtsopvattirtgen"; 

- Openingszitting van het colloquium : 
- Welkanstwoord door Prof. Dr. R. DE MEYER; 
- Inleiding door Prof. Dr. E. SPANOGHE. 

~ 6 november 1980 

- Sectievergaderingen. 

• 7 november 1980 

- Sectievergaderingen; 
- Slotzitting van het colloquium · 

- Lectuur van de verslagen der ~~ctievergaderingen; 
- Algemene bespreking; 
- Slotwoord door Prof. Mr. R. FEENSTRA; 
- Afscheidswoord door Prof. Dr. R. DE MEYER. 

Secties : 

1. Sectie Burgerlijk Recht 
- Voorzitter : Raadsheer A.R. BLOEMBERGEN; 
- Algemeen preadvies : Prof. Mr. D.C. FOKKEMA en Prof. Dr. 

W. VAN GERVEN; 
- Bijzonder preadvies "Gebruiksrechten op onroerende goe

deren" : Prof. Mr. W.M. KLEYN, Prof. Dr. R. DE MEYER en 
Prof. Dr. Y. MERCHIERS; 

- Bijzonder preadvies "Procesrecht" : Prof. Mr. T.A.W. 
STERK en Prof. Dr. M. STORME; 

- Secretaris : Prof. Dr. R. DE CORTE. 

2. Sectie Handelsrecht 
- Voorzitter : Prof. Dr. H. SWENNEN; 
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- Algemeen preadvies : Prof. Mr . A. VAN OVEN , Mr. R. BA
RENTS , Prof . S. FREDERICQ , Pro f . Dr. Y. MERCHIERS en Prof. 
Dr. G. SCHRANS; 

- Bijzonder preadvies "Consumentenrecht " : Prof. Mr. E. 
HONDlUS en Prof. Dr . J. STUYCK; 

- Secretaris : Prof. Mr. P. VAN SCHILFGAARDE . 

3. Sectie Staatsrecht 

- Voorzitter : Rechter T. KOOPMANS; 
- Algemeen preadvies : Prof. Mr. A.M. DONNER, Prof. Dr. R. 

SENELLE en Dhr . E. VAN DE VELDE; 
- Bijzonder preadvies "Administratieve rechtspraak" : Prof. 

Mr. F .H. VAN DER BURG en Prof. Dr. A. VANDER STICHELE; 
- Secretaris : Dr. L. NEELS. 

4. Sectie Strafrecht 

- Voorzitter : Eerste Voorzitter Hof van Beroep F.A. VAN 
PARYS; 

- Algemeen preadvies : Mr. A.G. BOSCH en Em. Prof. Dr. C. 
VANHOUDT; 

- Bijzonder preadvies "Tegensprekelijke onderzoeksprocedu
re in strafzaken" : Prof. Mr. A.L. MELAI en Prof. Dr. J. 
D'HAENENS; 

- Secretaris : Mr. C.P.C.M. OOMEN. 

SYMPOSIUM : DE SECRBTERENDE ADENOMEN VAN DE HYPryHYSE 

De Belgische Vereniging voor Neurochirurgie organiseerde op 
15 november 1980 een symposium in het Academisch Ziekenhuis 
te Gent. 

De titel van dit symposium luidde "De secreterende adenomen 
van de hypophyse". 

Programma : 

- Prof. STROOBANDT (Louvain) : Inleiding; 
- Prof. FLAMENT-DURAND (Bruxelles) : Morphologie du système 

hypothalamo-hypohysaire; 
- Prof. FRANCHIMONT (Liège) : Mécanismes de régulation des 

sécrétions hypothalamo-hypophysaires; 
- Prof. THIBAUT (Liège) : Acquisitions récentes dans le neuro

radiodiagnostic des adénornes hypophysaires; 
- Technique chirurgieale des voies d'abord basses de la selle 

turcique : 
1. Prof. CALLIAUW (Gent) : De transethmoidale benadering; 
2. Dr. STEVENAERT (Liège) : La voie transsphénoidale; 
3. Dr. STEVENAERT (Liège) : Microdissection hypophysaire; 

- Ronde Tafel over de volgende adenomen : 
1. Corticotrope adenomen, syndroom van Cushing en Nelson , 

- Dr. STEVENAERT (Liège) : Le traitement chirurgical; 
- Prof. VERMEULEN (Gent) : De medicamenteuse behandeling; 
- Dr. VAN DER SCHUEREN (Leuven) : De radiotherapeuti.sche 

behandeling; 
2. De somatrope adenomen, acromegalie-gigantisme 

- Dr. STEVENAERT (Liège) : Le traitement chirurgical; 
- Prof. VERMEULEN (Gent) : De medicamen~u.se behandeling; 

Dr. RAPF (Antwerpen), Dr. VAN DER SCHUEREN (Leuven) 
De radiotherapeutische behandeling; 
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3. De prolactinotrope adenomen, amenorrhoe-galactorrhoe, 
hypogenitalisme 
- Dr. STEVENAERT (Liège) : Le traitement chirurgical; 
- Prof. VERMEULEN (Gent) : De medicamenteuse behandeling; 
- Dr. VAN DER SCHUEREN (Leuven) : De radiotherapeutische 

behandeling; 
- Dr. MAHLER en Prof. SELOSSE (Antwerpen), Dr. NAESSENS 

en Dr. DE WAELE (Gent) : Mededeling; 
- Prof. VERMEULEN (Gent), Dr. STEVENAERT (Liège) Synthese. 

CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE 
VOORDRACHTENCYCLUS 

Tijdens het academiejaar 1980-1981 werd door het Centrum voor 
Ontwikkelingspsychologie een voordrachtencyclus g e organiseerd. 
Het programma van deze cyclus zag er als volgt uit : 

~ 22 november 1980 

- Dr. A. SMITS (Psycholoog Nijmeegs Universitair Huisartsen
instituut) : Psychosomatiek bij kinderen en de rol van 
het gezin; 

- E.M. G. DINGEMANS-MERTENS (Maatschappelijk ~'ierkster, Sys
teemtherapeute, verbonden aan de Stichting Geestelijke 
Gezondheidszorg, Maastricht en omgeving) : Als mijn li
chaam niet voor mij zou praten !!! 

~ 20 december 1980 

- Dr. A. DE RIJCK (Analyticus, Antwerpen) : De psychoanaly
tische visie op psychosomatische stoornissen bij kinderen. 

~ 21 januari 1981 

- Dr. J. LEHEMBRE (Psychiater, Antwerpen) 
bij psychosomatiek. 

~ 25 februari 1981 

Gedragstherapie 

- Dr. T. COMPERNOLLE (Kinderpsychiater, Ga s thuisberg ·, Leuven): 
Ekopsychosomatiek. De invloed van het gezin. op psychoso
matische problemen van kinderen en vice-ver sa. 

x 21 maart 1981 

- Dr. M. MICHIELS (Pediater, Vertrou~ensartsenteam, Antwer
pen) Eerste ervaring met een opvangcentrum voor kinder
mishandeling in Antwerpen; 

- I.M. BOCK (Maatschappelijk Werkster, verbonden aan he"t 
bureau Vertrouwensartsenteam, Rotterdam) : Praktische pro
blematiek rond het opsporen, bereiken en doorverwijzen van 
gezinnen waarin kindermishandeling voorkomt. 

~ 20 mei 1981 

- Dr. M. LEFEVRE (Neuropsychiater, verbonden aan de Dienst 
Geestelijke Gezondheidszorg, Kortrijk) : Het hyperkinetisch 
syndroom; 

- J. DEN DAUW (Psychologe, verbonden ~an de Dienst Geeste 
lijke Gezondheidszorg, Kortrijk) : Begeleiding van het 
hyperkinetische kind. 
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INTERUNIVERSITAIR SEMI NARI E VOOR NEUR I CHIRURGIE 

On 28 novemb e r 1980 g ing in he t Acade mi s c h Ziekenhuis te 
Gent een inte runiver s itair s emina r i e voor ne uroch irurgi e doo r. 
De titel luidde "Intradural suppu r ation". 

Op het prog ramma stonden : 
- Brain a bscess, door Prof. J. GARFIELD (Southamp ton); 
- Bacteriological a spects, door Dr. G. v"ERSCHRAEGEN {; · . U. G.) ; 
- Subdural empy ema, door Prof. L. CALLIAUW (R. U.G.). 

XXIXe POST-UNIVERSITAI RE ONDERWIJSDAG 

Op 3 december 1980 organiseerde de Faculteit van de Land 
bouwwetenschappen de XXIXe post-universitaire onderwijsdag 
met als thema : Fokwaardebepaling. 

Het programma zag er als volgt uit 

Voormiddag : 
- Welkomstgroet : Prof. G. BOESMAN, voorzitter van de P.U.O.

dagen; 
- Probleemstelling : Ir. A. DE BAERDEMAEKER, e .a. ingenieur

hoofd van dienst Rundveeselectiecentrum Ministerie van Land
bouw, coördinator; 

- Analyse van de genetische vooruitgang : Dr. G. TORREELE, On
derzoekscentrum voor Veeteelt, Facul t eit van d e Landbouwwe
tenschappen, R.U.G.; 

- Selectie-indices : Prof. w. VANDEPITTE, stafmedewerker Bel
gische Boerenbond, buitengewoon docent K.U.L.; 

- Discussie; 
- Mogelijkheid tot vrij bezoek aan het Seminarie voor Toegepas-

te Wiskunde en Biometrie (directeur-diensthoofd : Prof. G. 
VANSTEENKISTE). 
Narniddaq : 

- "Best Linear Unbiased Prediction" (B.L.U.P.)-procedures ·: 
Dr. J. DOMMERHOLT, Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek, 
Zeist (Nederland); 

- Economische aspecten van de veeselectie : Prof. L. MARTENS, 
Seminarie voor Landbouweconomie, Faculteit van de Landbouw
wetenschappen, R.U.G.; 

- Discussie; 
- Slotbeschouwingen : Dr. G. TORREELE; 
- Slotwoord : Prof. G. BOESMAN. 

INTERNATIONALE CURSUS VOEDSEL- EN VOEDINGSWETENSCHAPPEN 

De Internationale Cursus over Voedsel- en Voedingswetenschap
pen werd in de loop van het voorbije academiejaar (15 januari 
1981-9 juli 1981) voor de twaalfde maal aan de R.U.G. georga
niseerd. 

Voormelde cursus werd ditmaal gegeven voor franstalige stu
denten. 
Het thema was : La planification nutritionnelle. 

Studenten (23) uit 18 verschillende landen namen aan deze 
cursus deel. 

De cursus kwam tot stand met de steun van de Belgische en de 
Nederlands€ regering, in samenwerking met de R.U.G., de K.U.L., 
de Rijksuniversiteit Utrecht, de Landbouwhogeschool te Wage-
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ningen, de Wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.) en het F.A.O. 
Tevens werden beurzen verleend door privé instanties. 

De plechtige opening had plaats op 15 januari 1981 in het 
Pand. Dr. I. BEGRIN van het Instituut voor Tropische Genees
kunde te Antwerpen hield de openingsrede. De titel luidde 
"Planification nutritionnelle ou nutrition dans la planifica
tion du développement ?" 

De verantwoordelijken voor de Internationale Voedingscursus 
Gent waren Prof. Dr. Ir. H.K. HENDERICKX, directeur, Mevr. A. 
M. REMAUT-DE WINTER, mentor en Mevr. A. VAN WETTERE, secreta
resse. 

CENTRALE BIBLIOTHEEK 
TENTOONSTELLING ENGELSE ROMANS 

Van 9 tot 13 februari 1981 was er in de Universiteitsbiblio
theek een tentoonstelling van boeken van hedendaagse Engelse 
romanschrijfsters zoals Margaret DRABBLE, Iris MURDOCH, Muriel 
SPARK e.a. 

Men vond er een keur van fiction en kritiek die sedert 1965 
verscheen, aangeboden door The British Council onder de titel 
CONTEMPORARY WOMEN NOVELISTS OF BRITAIN AND THE COMMONWEALTH. 

INTERNATIONAL WORKSHOP ON NURSERY CULTDRING OF 
BIVALVE MOLLUSCS - R.U.G. 

Het initiatief genomen door het Laboratorium voor Maricul
tuur (directeur-diensthoofd : Prof. Dr. G. PERSOONE) om, van 
24 tot 26 februari 1981, een internationale workshop te orga
niseren over "Nursery Culturing of Bivalve Molluscs" moet wor
den gesitueerd in het kader van de "COST-46 Mariculture Pro
gram." 

Doel van deze workshop : 
Aangezien te vroegtijdige transplantatie van jonge schelp

dieren geproduceerd in industriële hatcheries naar de nat~ur
lijke omgeving verschillende technoLogische en biologische pro
blemen veroorzaakt, is men overal ter wereld meer en meer voor
stander geworden van de techniek die bestaat in de intermediai
re semi-gecontroleerde "nursery-kweek" van het broed van eet
bare schelpdieren tot een afmeting van een paai centimeters is 
bereikt . De workshop stelde de huidige stand van zaken .vast 
van de verschillende technologieën die gebruikt worden voor de 
eerste ontwikkeling van schelpdierenbroed kunstmatig geprodu
ceerd in hatcheries. 

Het programma omvatte zowel synthese lezingen als lezingen 
over experimenteel onderzoek over "nursery-kweek" : 
- in semi-gecontroleerde natuurlijke omgevingen 
- in artificiële omgevingen, meer bepaald constructies aan wal. 

Over dezelfde onderwerpen werden ronde tafel-discussies 
georganiseerd; de synthese van deze uitwisselingen moestleiden 
tot conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek en actie. 

Ronde tafels 
De volgende vragen dienden als hRsislijnen voor discussie : 

1) Is "nursery-kweek" een absolute noodzaak vanuit biologisch 
en/of technisch standpunt ? 

2) Wat zijn de voor- en nadelen van "nursery-kweek" in niet
gecontroleerde omgevingen versus gecontroleerde omgevingen ? 
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3) Is het mogelijk microscopische wieren in massa te kweken 
als levend voedsel voor schelpdieren, op industriële schaal 
e n tegen een redelijke kostprijs ? 

4) Wat is de huidige stand van zaken en wat zijn de verwach
tinge n i. v .m. inert voeds e l voor postlarvale stadia van 
schelpdieren ? 

5) Wat zijn de afmetingen en de minimale infrastructuur nodig 
voor een commercieel haalbare nursery van schelpdieren ? 

Organisators van de workshop waren naast Prof. Dr. G. PER
SOONE, Dr. C. CLAUS en Dr. N. DE PAUW. 

De works hop had plaats onder de auspiciën van de Rijksuniver
siteit Gent, het Ministerie van Nationale Opvoeding, de Euro
pean Mar i culture Society (E.M.S.) en het Institute for Marine 
Scientif ic Research (I.Z.W.O.). 

29e CYCLUS POSTUNIVERSITAIR ONDERWIJS 

Het Koninklijk Oostvlaams Apothekersgild en de Apothekers 
Oudstudenten Vereniging richtten in de Faculteit van de Farma
ceutische 'vetenschappen de 29e cyclus post-universitair onder
wijs in. Dit jaar luidde het thema "Transquillantia en Anti
depressiva". 

Het onderwerp werd vanuit twee standpunten belicht 
A. Farmaceutisch-chemische aspecten, op 27 februari en 6 rnaart 

1981, door Prof. Dr. Apr. P. DE MOERLOOSE, decaan van de 
Faculteit van de Farrnaëeutische Wetenschappen, directeur
diensthoofd van de Laboratoria voor Farmaceutische Chemie 
en Ontleding ~an Geneesmiddelen; 

B. Klinische aspecten, op 13, 20 en 27 rnaart 1981, door Dr. C. 
JANNES, neuropsychiater, e.a. assistent verbonden aan de 
Psychiatrische Kliniek van de R.U.G. (directeur-diensthoofd: 
Prof. Dr. E. VERBEEK). 

COLLOQUIUM "OBJECTIVITEIT EN EINDIGHEID" 

Aan de Rijksuniversiteit Gent werd - , met de steun van de Fa
culteit Letteren en Wijsbegeerte en onder impuls van Prof. R. 
BOEHM en Prof. F. VANDAMME, een colloquium ingericht naar aan
leiding van het feit dat het dit jaar 200 jaar geleden was dat 
Kant's werk "Kritik der reinen Vernunft" verscheen. Niet 
alleen is dit Kant's voornaamste werk, maar het is een werk 
dat de ganse filosofie na hem zeer sterk heeft beïnvloed; meer 
nog : op allerlei wetenschappen heeft het Kantisme een belang
rijke directe of indirecte invloed gehad. 
Dit colloquium werd getiteld "Objectiviteit en eindigheid". ~ 
Kant's "Kritik der reinen Vernunft" staan deze twee begrippen 
zeer centraal; het zijn problemen die ook de huidige filosofie 
en wetenschappen vooral vanuit epistemologisch, methodologisch 
en ontologisch perspectief nog altijd zeer sterk bezig houden. 

·Dit colloquium, waarop alle geïnteresseerden uitgenodigd waren 
en dat gratis toegankelijk was, ging door oo 27 en 28 rnaart 
1981. 

Het programma luidde als volgt : 

- 27 rnaart : 

~ 's voormiddags : Voorzitter : W. COOLSAET 
- Opening door de decaan, Prof. Dr. J. VEREMANS 
- R. BOEHM · : Inleiding- probleemstelling. 
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- H. DECLEVE (Brussel) : A quoi s 'oppose la Cri tique de la 
raison pure ? 

- K. BOULLART : Is een psychologische interpretatie van de 
kritiek der zuivere rede mogelijk ? 

~ 's namiddags : Voorzitter : W. CALLEBAUT 
- M. MEYER (Mons) : La double question comment des juge

ments synthétiques a priori sont-ils possibles, comment 
l'expérience est-elle possible ? -

- U. MELLE (Leuven) : Erscheinung un Ding an sich. Das 
Problem der Transzendenz bei Kant und Husserl. 

- A. PHALET : Kant en de grenzen van de natuurwetenschappe
lijke model-conceptie. 

- 28 maart : Leiding : R. PINXTEN 
- W. OUDEMANS (Amsterdam) : Kant en de begrensdheid van de 

kennis als antropologisch probleem. 
- F. VANDAMME : Kant's Antinomieën en hun relevantie voor het 

finitisme, nominalisme, logica en taal. 
- B. ANGELET 1 Eindigheid en vrijheid bij Kant. 

INTERNATIONAAL COLLOQUIUM OVER "INDUSTRIELE FARMACIE" 

Op 10 april 1981 werd het 20e Internationaal Colloquium over 
"Industriële farmacie" georganiseerd. 

De volgende voordrachten werden gehouden : 
- Opening van het colloquium door Prof. Dr. P. DE MOERLOOSE, 

decaan van de Faculteit van de Farmaceutische Wetenschappen 
der Rijksuniversiteit Gent; 
Design and evaluation of co-processed tablet excipients by 
Prof. Dr. R.F. SHANGRAW (Baltimor~ ; 
Anorganische Träger auf der Basis von Si0 2 zur Steurunq der 
Wirkstoffliberation durch Prof. Dr. H. RUPPRECHT (Regensbu~}; 
Pormulation des matrices lipidiques pour prolanger la libé
ration des principes actifs par le Prof. Dr. E. DOELKER (Ge
nève) i 
Polymerie drug delivery systems by Prof. Dr. J. D. FEIJEN 
(Enschede) i 
Macromolecular and affinity label probes for beta-adrenergic 
receptor by Dr. J. PITHA (Baltimore). 

33e INTERNATIONAAL SYMPOSIUH OVER 
FYTOFARMACIE EN FYTIATRIE 

Op 5 mei 1981 had aan de Faculteit Landbouwwetenschappen van 
de Rijksuniversiteit Gent het 33e Internationaal Symposium over 
Fytofarmacie en Fytiatrie plaats. 

Om en bij de 600 deelnemers woonden het symposium bij. Een 
greep uit de landen waarvan de deelnemers afkomstig waren is 
meer sprekend dan boekdelen over de bekendheid en het succes 
van het gebeuren : Finland, Egypte, Duitsland (Bondsrepubliek 
en D.D.R.), Italië, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
de Verenigde Staten, Tunesië, Saoedi Arabië, Griekenland, Span
je, Zwitserland, Oostenrijk, Roemenië, Japan, enz. zonder Bel
gië zelf te vergeten. 

Op de plenaire vergadering, bijgewoond door o.m. de rector 
en de vice-rector van de R.U.G. en de heer Hinnekens, voorzit
ter van de Boerenbond, verwelkomde Prof. Ir. R.H. KIPS, organi
sator van het symposium, de talrijke aanwezigen. Naast Prof. 
KIPS, voorzitter, herkende men aan de bestuurstafel de onder-
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voorzitters : Prof. Dr. A.F.H. BESEMER, hoofd Fytofarmaceu
tische Zaken - Plantenziektenkundige Dienst van de Landbouw
hogeschool te Wageningen; Prof. Dr. Ir. W. WELVAERT, directeur
diensthoofd van het Laboratorium voor Fytopathologie en voor 
Fytovirologie; Prof. Dr. Ir. J. STRYCKERS, directeur-dienst
hoofd van het Laboratorium voor Landbouwplantenteelt en Herbo
logie en Prof. Dr. Ir. A. GILLARD, directeur-diensthoofd van 
het Laboratorium voor Dierkunde, alle drie laatstgenoemden van 
de Faculteit der Landbouwwetenschappen van de R.U.G. 

Twee gastsprekers hielden de openingstoespraken : Dr. T.R.E. 
SOUTHWOOD, F.R.S. (Linacre Professor, Department of Zoology, 
University of Oxford, · Great Britain) en Dr. Ch. DESCOINS (Chef 
du Département de Phytopharmacie, Institut National de la Re
cherche Agronomique, Versailles, France). 

Dr. SOUTHWGOD handelde over "Environmental considerations in 
pesticide usage" en stelde dat, omwille van het feit dat pes
ticiden biologisch actieve molecules zijn, beschouwingen i.v.m. 
het milieu eisen dat minimale hoeveelheden ervan zouden worden 
gebruikt en wel met de grootst mogelijke precisie. 

Met "Nouvelles pGrspectives en phytopharmacie" had Dr. DES
COINS het over het nieuwe begrip van "geïntegreerde" bestrij
ding. Geïntegreerde bestrijding heeft zich langzamerhand op
gedrongen als de nieuwe methode van fytosanitaire bescherming 
van culturen. Deze methode, met succes toegepast in de bestrij
ding van insekten, staat nog in de kinderschoenen wat betreft 
de fytopathogene agenten (bacteriën - virusschimmels) en on
kruid. 

Na de plenaire vergadering splitsten de deelnemers zich op 
in 10 groepen : 
- een speciale sectie gewijd aan "Insect pest management in 

the Tropics", voorgezeten door Prof. Dr. J. DE WILDE, Labo
ratorium voor Entomologie, Landbouwhogeschool Wageningen; 

- sectie 1 "Biologische bestrijding van insekten", voorgezeten 
door Prof. Dr. A. NUCIFORA, Instituto di Entomologia Agraria, 
Universita degli Studi di Cartania, Sicilia, Italia; 

- sectie 2 "Entomologie- insekticiden", voorgezeten door Dr. 
J.A. JOBSEN, Plantenziektenkundige Dienst,Wageninqen; 

- sectie 3 "Nematologie - bodemzo6logie", voorgezeten door Dr. 
R. RIVOAL, Laboratoire de Recherches de la Chaire de Zo6lo
gie, I.N.R.A., Le Rheu, France; 

- sectie 4 "Phytopathologie -bacteriologie", voorgezeten door 
Prof. Dr. K. RUDOLPH, Institut für Pflanzenpathologie und 
Pflanzenschutz der Universität G6ttingen-Weende, B.R. 
Deutschland; 

- sectie 5 "Fungiciden", voorgezeten door Dr. H. BUCHENAUER, 
Institut für Pflanzenkrankheiten der Rheinischen Friedrich
Wilhelms-Universität, Bonn, B.R. Deutschland; 

- sectie 6 "Virologie", voorgezeten door Prof. Dr. Ir. J.P.H. 
VAN DER WANT, Laboratorium voor Virologie, Landbouwhogeschool 
Wageningen; 

- sectie 7 "Herbologie", voorgezeten door Ir. L. DETROUX, Di
recteur Station de Phytopharmacie, Ministère de l'Agricul
ture, Gembloux; 

- sectie 8 "Groeiregulatoren", voorgezeten door Dr. Ir. J. VAN 
BRAGT, Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, Landbouwhoge
school, Wageningen; 

- sectie 9 "Residus - toxicologie", voorgezeten door Dr. M.HAS
COET, Directeur Laboratoire de Phytopharmacie, I.N.R.A., Ver
sailles, France. 
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UITREIKING PRIJS PROF. BOLLENGIER 

Op 7 mei 1981 had in de academieraadzaal de plechtige uitrei
king plaats van de driejaarlijkse prijs Prof. Ir. Karel Bollen
gier. De laureaat voor de periode 1978-1980 was Ir. Godfried 
DERVEAUX. 

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Afdelingsraad 
Burgerlijke Bouwkunde begroette Prof. Dr. Ir. J. RATHE de aan
wezigen, waaronder personaliteiten uit de gerechtelijke, par
lementaire en ministeriële milieu's, en in het bijzonder, de 
Heer en Mevrouw Dierickx, familie van wijlen Prof. Bollengier. 

De figuur van deze laatste werd belicht door de decaan van 
de Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Prof. Dr. Ir. M. VAN
WORMHOUDT. Prof. Bollengier was een van de grote bouwers van 
wereldhaven Antwerpen, maar ook in Afrika ontwierp hij talrijke 
verbeterings- en uitbreidingswerken van havens zoals K{nshasa, 
Matadi, e.a. 

Prof. Bollengier beoefende een discreet mecenaat, dat door 
Mevr. Bollengier na zijn door werd voortgezet. Dank zij het 
Fonds Prof. Bollengier, beheerd door het Eigen Vermogen van 
de R.U.G., worden jaarlijks vier prijzen van_ 10.000 fr. toege
kend aan verdienstelijke studenten; ten tweede worden jaarlijks 
specialisatiebeurzen toegekend en ten derde om de drie jaar de 
driejaarlijkse prijs Professor Ir. Karel Bollengier, ter waar
de van 100.000 fr. 

Prof. RATHE nam dan terug het woord om de laureaat voor te 
stellen. 

Onder de leiding van Ir. Godfried DERVEAUX kwamen meer dan 
800 ontwerpen tot stand. 

Ter staving van zijn kandidatuur, legde Ir. DERVEAUX meer 
bepaald zeven ontwerpen voor aan de JUry : 
1. ontwerp van een stadsviaduct te Gent; 
2. aanwenden van omgekeerde T-leggers van voorgespannen beton 

in de bovenbouw van een brug te Groot-Bijgaarden; 
3. ontwerp van een silo-gebouw te Gent; 
4. ontwerp van de brug van voorgespannen beton over de toe-

gangsgeul tot de Kattendijksluis te Antwerpen; 
5. ontwerp van spoorbrug van voorgespannen beton te Assesse; 
6. restauratieontwerp voor de Romaanse kerk te Haringe; 
7. ontwerp tot versteviging van de gebouwen van de Orangerie 

van het Kasteel te Seneffe. 
Prof. RATHE wijdde toen uit over de spitstechnieken die bij 

al deze ontwerpen werden gebruikt, vooraleer het woord te ge
ven aan Ir. DERVEAUX zelf die aan de hand van dia's de be
kroonde ontwerpen nader toelichtte. Vooraf had Ir. DERVEAUX 
de jury en de familie van Prof. Bollengier bedankt voor de 
toekenning van de prijs en op zijn beurt hulde gebracht aan 
de figuur van Prof. Bollengier. 

Tot slot van de plechtigheid werd de driejaarlijkse prijs 
Professor Ir. Karel Bollengier door Rector HOSTE aan Ir. DER
VEAUX uitgereikt. 

STUDIEDAG AAN DE F'ACULTEIT RECHTSGELEERDHEID OVER : HET ON
DER CONTROLE BRENGEN VAN DE "PRIVE-PENSIOENFONDSEN" 

Op 15 mei 1981 organiseerde het Seminarie voor Verzekerings
recht, in samenwerking met de Belgische Sectie van de Interna
tionale Vereniging voor Verzekeringsrecht (AIDA) , een studie
dag gewijd aan de problemen die de uitbreiding van de controle 
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tot privé-pensioenfondsen met zich brengt. 
De we t van 9 juli 1975 voorziet het onder controle brengen 

v a n d e p rivé -pe ns ioenfondsen. Dit doet problemen rijzen, o.m. 
in ver band me t d e overg angsperiode, de back service, enz. 

Ee n b e langrijke vraag houdt verband met het handhaven van de 
b a sis zelf waarop de pensioenfondsen thans werken. Vele on
d e rn e mingen hebben verbintenissen genomen die niet door be
staande reserv es g e dekt zijn; het beroep op de repartitie 
schijnt ten minste voor een overgangsperiode en in beperkte ma
t e geboden, zo z ij hun verplichtingen willen vervullen. Doch 
e r is mé ér : ten g e volge van de hoge inflatie die zich sedert 
e nkele jaren voordoet rijst de vraag naar de bescherming van 
d e g epensione erde n door repartitiestelsels : men weet dat de 
capitalisatie aan de deelnemers een grotere bescherming geeft 
dan de repartitie zo de rentevoet uit beleggingen hoger is dan 
d e muntontwaarding, doch dat het omgekeerde waar is bij hoge 
inflatie. 

Aan specialisten uit enkele Europese landen (Duitsland,Frank
rijk, Nederland, Zweden, Zwitserland) werd gevraagd verslag 
uit t e brengen over de ervaringen in verband met het onder con
trole brengen van de privé-pensioenfondsen in hun respectieve 
lande n, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan de ge
mengde stelsels. 

Ook werden de problemen vanuit Belgisch standpunt belicht 
door vertegenwoordigers van de Controledienst voor de Verzeke
r i nge n, van de verzekeraars en de ondernemingen. 

Het programma was als volgt : 
- Opening van de studiedag door de Heer decaan van de Rechts-

faculteit, Prof. Dr. R. DE MEYER; 
- Ui teenzetting door de Heer J. LAUREAU (Parijs) (in het Frans) i 
-Uiteenzetting door Prof. L. MOK(Rotterdam)i 
- Uiteenzetting door de Heer E. WINDEL (Keulen) (in het Engels) i 

- Uiteenzetting door de Heer T. SCHAETZLE (Zürich) (in het 
Frans) ; 

- Uiteenzetting door de Heer G. HELLSTENIUS (Stockholm) (in 
he t Engels); 

- Uiteenzetting door de Heer A. T'JAMPENS (Belgische Vereni
g ing van Pensioenfondsen) ; 

- Uiteenzetting door de Heer D. VAN BERLAER (Beroepsvereniging 
van de Belgische Verzekeringsondernemingen) i 

- Uiteenzetting door de Heer G. SINNESAEL (Controledienst voor 
de Verzekeringen) ; 

- Beantwoording van de vragen door de deelnemers aan de ver
slaggevers gesteld; 

- Slotwoord door Prof. s. FREDERICQ (directeur-diensthoofd van 
het Seminarie voor Handelswetgeving en Verzekeringsrecht) . 

CONGRES VAN HET BELGISCH WISKUNDIG GENOOTSCHAP 

Het congres van het Belgisch ~viskundig Genootschap ging dit 
jaar door aan de Rijksuniversiteit Gent, op 21 en 22 mei 1981. 

De gastspreker was Prof . Dr. J. LINDENSTRAUSS van de Hebra
ische Universiteit te Jeruzalem. Het programma van het congres 
omvatte daarnaast vier voordrachten door uitgenodigde Belgische 
sprekers en een reeks mededelingen die de wiskundigen, in Bel
gië werkzaam, de gelegenheid boden in een twintigtal minuten 
over recente resultaten te spreken. 
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De organisatoren van het congres waren Prof. Dr. J.A. THAS, 
directeur-diensthoofd van het Seminarie voor Meetkunde en Kom
binatoriek en Prof. Dr. R. DELANGHE, directeur-diensthoofd van 
het Seminarie voor Algebra en Functionaalanalyse. 

STUDIEDAG VAN DE WERKGROEP "ARBEIDS- EN ORGANISA'I'IEPSYCHOLO
GIE" 

De werkgroep "Arbeids- en Organisatiepsychologie" organiseer
de op 23 mei 1981 in het Laboratorium voor Toegepaste Psycho
logie een studiedag. Het programma bestond uit mededelingen 
over lopende projecten. 

Sprekers waren : 
W. DURON - K.U. Leuven : Effectiviteit van het gedrag van de 

interventionist in de begeleiding van taakgroepen 
in organisaties; 

M. SCHIEPERS - K.U. Leuven : Cultuur- en organisatiespecifici
teit van organisatieklimaat in multinationale orga
nisaties : een intercultureel onderzoek, V.S., Bel
gië, Filippijnen; 

G. DE COCK & B. VERLEY - K.U. Leuven : Organisatieklimaat in 
de overheidssector : een methodologische en eerrela
tionele studie; 

R. BOUWEN - K.U. Leuven De structuren van de motivatie van 
kaderleden; 

H. MERCKX - K.U. Leuven Het proces van klachtenformulering 
en klachtenbehandeling bij werknemers; 

R. ROSSEEL - V.U.B. : Arbeidsoriëntaties : enige theoretische 
beschouwingen en empirisch onderzoek; 

M. CRAPS - K.U. Leuven : Onderzoekingen van het Laboratorium 
voor Ergonomie; 

L. DE DONDER - R.U.G. : Betekenis van werken; 
R. SPOELDERS-CLAES - R.U.G. : Ziekenhuizen en industriële de

mocratie; 
M. BOELENS - R.U.G. : Besluitvorming en strategie bij training 

in organisatie; 
w. DE CORTE - R.U.G. : Onderzoek naar de voornaamste content 

theorieën . omtrent werkmotivatie; 
L. LAGROU & P. DE BRUYN - K.U. Leuven : Onderzoekingen in Cen

trum voor Gemeenschapspsychologie. 

DUBBEL INTERNATIONAAL SYMPOSIUM IN HET ACADEMISCH ZIEKENHUIS 
1-3 juni International Symposium on Arnbulatory Monitoring 

(ISAM) 
4-5 juni Secend International Symposium on Blood Pressure 

Variability 

Van 1 tot 5 juni 1981 werd in het Academisch Ziekenhuis een 
Internationaal Symposium georganiseerd door Dr. D.L. CLEMENT 
uit de dienst Cardiologie (directeur-diensthoofd : Prof. Dr. 
R. PANNIEro samen met het "Clinical Research Centre" Londen 
(Engeland). Dit symposium was gericht naar de actueel gebruik
te technieken voor het registreren van een aantal belangrijke 
biologische parameters zoals hartfrequentie, bloeddruk, enz. 
door middel van een draagbare bandopnemer. 

Ruim 300 navorsers vanuit de gehele wereld hebben hun resul
taten op dit internationaal symposium voorgesteld en met elkaar 
geconfronteerd. 
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INTERNATIONALE POST-UNIVERSITAIRE CURSUSSEN 

De 22 e sessie van de I.P.U.C. had dit jaar opnieuw plaats 
aan de Rijksuniversiteit Gent (van 16 tot 22 augustus 1981). 
Voor de 20e en 21e sessieswaren de Internationale Post-Univer
sitaire Cursussen te gast aan de Université de l'Etat à Liège 
zoals de traditie het wil. 

Als algemeen thema van deze sessie werd het thema "Studie 
van de Materie en Biotechnologie" gekozen. De lessen en uit
eenzettingen behandelden in de verschillende vakken onderwer
pen die daarmede in verband staan, zoals o.a. de biologische, 
chemische en fysische aspecten van de moleculaire biologie, de 
energieproduktie, de exploitatie van enzyme-reacties en de com
putertechnieken die daarmee verband houden. 

Deze cursussen beogen wetenschappelijke informatie te brengen 
op het gebied van de wiskunde, de fysica, de chemie en de bio
logie aan allen die de behoefte aanvoelen aan bijscholing of 
recyclage. 

De openingszitting van de I.P.U.C. had plaats op 17 augustus 
1981. Bij deze gelegenheid hield Prof. Dr. G. HIRSCH van de 
Vrije Universiteit Brussel een openingslezing over "Why does 
Mathernaties find applications ? - Pourquoi la mathématique 
a-t-elle des applications ?" 

VAKANTIECURSUS EN SYMPOSIUM OVER LUCHT- EN RUIMTERECHT 

Lucht- en ruimtevaart vervullen een voortdurend toenemende 
rol in de hedendaagse maatschappij. Het luchtvervoer is een 
gewoon transportmiddel geworden voor personen en goederen. Het 
luchtrecht wordt dan ook voor de juridische praktijk van gro
ter belang. Ook het gebruik van de ruimte is op het ogenblik 
reeds zeer ingrijpend in ons ope nbaar leven, ofschoon dit niet 
altijd onmiddellijk merkbaar is. Het heeft reeds een essen
tiële betekenis voor telecommunicatie, radio- en televisiever
bindingen, onderzoek van de aarde voor toekomstige exploitatie, 
weerkundige observatie voor lucht- en zeevaart, terwijl de 
"space shuttle" waarschijnlijk het tijdperk van ruimtetransport 
heeft ingeluid. Beide recente takken van het internationaal 
recht zijn over het algemeen nog weinig bekend. 

Om deze motieven heeft het Seminarie voor Volkenrecht van de 
R.U.G. (directeur-diensthoofd : Prof. Dr. E. VAN BOGAERT), met 
goedkeuring van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, besloten 
op 15 en 16 september 1981 in de Academieraadzaal, vakantie
voordrachten en een symposium te organiseren met volgend pro
gramma : 

- 15 september 1981 
1. Prof. Dr. E. VAN BOGAERT, R.U.G. 

Specificiteit en rechtsbronnen van lucht- en ruimterecht; 
2. Prof. Dr. I.H.Ph. DIEDERIKS-VERSCHOOR, Rijksuniversiteit 

Utrecht - Aansprakelijkheid voor het luchtvervoer; 
3. Prof. Dr. B. CHENG, London University College 

Proposal for a multilateral convention on international 
air services. 

- 16 september 1981 
1. Prof. Dr. I.H. Ph. DIEDERIKS-VERSCHOOR, Rijksuniversiteit 

Utrecht - Juridische problemen rondom de "Shuttle" 
2. Prof. Dr. B. CHENG, London University College 

The legal regimes of airspace and outer space : The 
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problems of deliminatio~ 
3. Prof. Dr. E. VAN BOGAERT, R.U.G. 

Staatssoevereiniteit in lucht- en ruimterecht. 

SLOTZITTING UNIDO-CURSUSSEN 

Aan de R.U.G. (Laboratorium voor Toxicologie) werden ook dit 
jaar twee specialisatiecursussen ingericht : "Pharmaceutical 
Technology" en "Training Program on Environmental Control in 
Chemica! and Pharmaceutical Industries". De cursussen werden 
g e organiseerd door de Belgische Regering, het Algemeen Bestuur 
voor Ontwikkelingssamenwerking en de Verenigde Naties (United 
Nations Industrial Development Organization - UNIDO) en werden 
toevertrouwd aan Prof. Dr. Apr. A. HEYNDRICKX, directeur
diensthoofd van het Laboratorium voor Toxicologie. 

Op 10 augustus 1981 had de opening plaats. 63 Deelnemers 
uit 21 landen volgden de lessen en praktische oefeningen. De 
plechtige slotzitting werd gehouden op 19 september 1981 in de 
aula van de Rijksuniversiteit. 

ACADEMISCHE ZITTING 
ter gelegenheid van het huldebetoon aan Prof. Dr. E. SPANOGHE 

Naar aanleiding van zijn toelating tot het emeritaat vanaf 
19 november 1980, werd aan Prof. SPANOGHE - op initiatief van 
de staf van het Seminarie voor Internationaal Privaatrecht en 
Notarieel Recht en met medewerking van de Faculteit van de 
Rechtsgeleerdheid- hulàe ·gebracht. Dit gebeurde op 9 oktober 
1981 tijdens een academische zitting in de aula van de univer
siteit. 

Na achtereenvolgens de verwelkoming en huldebetoon door Prof. 
Dr. R. DE MEYER, decaan van de Faculteit van de Rechtsgeleerd
heid en de feestrede "Onze leermeester" door Prof. Dr. M. STOR
ME, overhandigde Prof. Dr. Chr. DE WULF het "Liber Amicorum et 
Discipulorum" met de volgende bijdragen : 
- Frans BOUCKAERT : Oprichtersaansprakelijkheid en Huwelijks

vermogensrecht; 
- Michel BOUTE : Enkele Problemen betreffende Internationale 

Rechtshulp in Strafzaken; 
Christian DE WULF : De Schenking van Hand tot Hand; 

- Raphaël DIERKENS : Recht in de Branding; 
- Christian ENGELS : De Werking en de Vereffening ingevolge 

het Overgangsrecht van de Wet van 14 juli 1976; 
- J0han ERAUW : Het Nieuwe Recht van Voorafneming in de Inter

nationale Erfenissen (art. 912 B.W.); 
- Willem M. KLEYN : Enkele Aspecten van het (Gezamenlijk) Ver

mogen van Duurzaam Samenlevenden; 
- Claude RENARD : Réflexions, à fin de Discussion, sur l'Ap-

partenance à la Communauté des Revenus des Biens Propres; 
- Marcel STORME : Van Internationaal naar Europees Procesrecht; 
- Edgard VAN HOVE : Van Besloten naar Internationaal Testament; 
- Pierre WATELET : Le Notariat Belge et les Grands Pouvoirs 

Constitutionnels. 

Verder werden huldegroeten gebracht door : 
-Prof. Dr. Ir. A. COTTENIE (Rector), namens de R.U.G.; 
- Prof. Mr. R. FEENSTRA (Leiden), namens de Contactcommissie 

Leiden-Gent; 



88 

-Pr of. Dr. E. VAN HOVE (Leuven), namens de Koninklijke Fede
r a tie van Belgische Notarissen; 

- Pr o f . Dr. R. DIERRENS (Gent), namens de Wereldvereniging 
voor Medisch Recht; 

- r.tevr. I. VAN DIJCK, namens het Vlaams Rechtsgenootschap en 
de oud-studenten. 

COLLOQUIUM : STROMINGEN IN DE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
n.a.v. de viering van Prof. Dr. R. VERBIST 

He t Experimenteercentrum gehecht aan het Seminarie en Labo
ratorium voor Experimentele, Psychologische en Sociale Pedago
g i e k (Faculteit van de Psychologische en Pedagogische Weten
schappen) vierde haar stichter Prof. Dr. J.J.R. VERBIST (emeri
tus op 27 juli 1981) met een colloquium over "Stromingen in 
de pedagogische wetenschappen". 

He t programma zag er als volgt uit : 

~ 15 oktober 1981 (in voormeld seminarie) 
- Prof. Dr. M.-L. VAN HERREWEGHE : Opening address; 
- Prof. Dr. H. KLEIN, Rector Humboldt Universität Berlin 

(D.D.R.) : 30 Jahre Pädagogik in der D.D.R.; 
- Prof. Dr. Johs. SANDVEN, Universiteit Oslo (Noorwegen) 

Some remarquable tendencies in educational sciences in the 
past thirty years; 

- Prof. Dr. G. MIALARET, Université de Caen (Frankrijk) 
Tendances actuelles dans les sciences d~ l'éducation. 

x 16 oktober 1981 (in de aula van de R.U.G.) 
Prof. Dr. J.J.R. VERBIST : Stromingen in de pedagogische 
wetenschappen; 

- Overhandi g ing van het "Liber Amicorum Prof. Dr. J.J. Ri
chard VEREIST". 
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STATISTISCHE GEGEVENS 

A. INSCHRIJVINGEN VOOR 1980-1981 

I. Aant~l irigeschreven studenten 

I11.6te..f..tü1gen 

Faculteit van de Letteren ~n Wijsbegeerte 
H.I.K.O. 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 
School voor Criminologie 
H.I.S.R.O.O. 
Faculteit van de Wetenschappen 
Faculteit van de Geneeskunde 
H.I.L.O. 
Centrum voor Biochemie 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 
Faculteit van de Economische lietenschappen 
Faculteit van de Diergeneeskunde -
Faculteit van de Psychologische en Peda
gogische Wetenschappen 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen 
Faculteit van de Farmaceutische Weten
schappen 
r.s.v.o. 
I.C.Mil. 
I.C.!. 
I.C.Man. 

Totaal 
Vorig jaar 

II. Bijkomende inschrijvingen (*) 

I I'I.J.de..l..l.il'l.g e11 

Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 
H.I.K.O. 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 
School voor Criminologie 
H.I.S.R.O.O. 
Faculteit van de Wetenschappen 
Faculteit van de Geneeskunde 
H.I.L.O. 

,'.I 

998 
162 

1177 
85 
36 

951 
1540 

145 
1 

1079 
360 
643 

455 
623 

170 
15 
30 
46 
63 

8579 
8383 

,'.I 

95 
5 

146 
12 

104 
136 

26 

V 

1135 
230 
573 

31 
3 

549 
674 
112 

52 
124 
217 

590 
181 

259 
4 

10 
3 
2 

4749 
4430 

V 

138 
12 
94 

8 

101 
55 
20 

(*) Deze cijfers zijn NIET onder statistiek I begrepen 

T 

2133 
392 

1750 
116 

39 
1500 
2214 

257 
1 

1131 
484 
860 

1045 
804 

429 
19 
40 
49 
65 

13328 
12813 

T 

233 
17 

240 
20 

205 
191 

46 
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Centrum voor Biochemie 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 3 
Faculteit van de Economische Wetenschappen 12 
Faculteit van de Diergeneeskunde 5 
Faculteit van de Psychologische en Peda-
gogische Wetenschappen 16 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen 23 
Faculteit van de Farmaceut~sche Wetenschap-
pen 37 
I.S.V.O. 2 
I.C.Mil. 
I.C.I. 2 
I.C.Man. 

Totaal 624 
Vorig jaar 478 

III. Aantal ingeschreven Belgische studenten (xx) 

In6tellingen M 

Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 971 
H.I.K.O. 156 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 1161 
School voor Criminologie 84 
H.I.S.R.O.O. 36 
Faculteit van de Wetenschappen 818 
Faculteit van de Geneeskunde 1310 
H.I.L.O. 142 
Centrum voor Biochemie 1 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 1051 
Faculteit van de Economische Wetenschap-
pen 
Faculteit van de Diergeneeskunde 
Faculteit van de Psychologische en Peda
gogische Wetenschappen 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen 
Faculteit van de Farmaceutische Weten
schappen 
I.s.v.o. 
I.C.MiL 
I.C. I. 
I.C.Man. 

Totaal 
Vorig jaar 

349 
574 

444 
544 

166 
12 
29 
46 
62 

7956 
7792 

2 
1 

25 
9 

24 

1 

490 
301 

V 

1108 
225 
566 

31 
3 

533 
608 
111 

52 

3 
14 

6 

41 
32 

61 
2 
1 
2 

1114 
779 

T 

2079 
381 

1727 
115 

39 
1351 
1918 

253 
1 

1103 

124 473 
190 764 

573 1017 
151 695 

255 421 
4 16 
9 38 
3 49 
2 64 

4548 12504 
4229 12021 

(~x) Deze cijfers zijn WEL onder statistiek I begrepen 
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IV. Aantal ingeschreven buitenlandse studenten (*~) 

In6teltingen M 

Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 27 
H.I.K.O. 6 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 16 
School voor Criminologie 1 
H.I.S.R.O.O. 
Faculteit van de Wetenschappen 133 
Faculteit van de Geneeskunde 230 
H.I.L.O. 3 
Centrum voor Biochemie 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 28 
Faculteit van de Economische Wetenschappen 11 
Faculteit van de Diergeneeskunde 69 
Faculteit van de Psychologische en Peda-
gogische Wetenschappen 11 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen 79 
Faculteit van de Farmaceutische Wetenschap-
pen 4 
I.S.V.O. 3 
I.C.Mil. 1 
I.C.I. 
I.C.Man. 1 

Totaal 623 
Vorig jaar 591 

V. Nieuwe studenten (**) 

In~tellingen M 
Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 275 
H.I.K.O. 57 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 340 
School voor Criminologie 38 
H.I.S.R.O.O. 11 
Faculteit van de Wetenschappen 266 
Faculteit van de Geneeskunde 318 
H.I.L.O. 44 
Centrum voor Biochemie 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 218 
Faculteit van de Economische Wetenschappen 123 
Faculteit van de Diergeneeskunde 151 
Faculteit van de Psychologische en Peda-
gogische Wetenschappen 149 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen 199 
Faculteit van de Farmaceutische Wetenschap-
pen 22 
r.s.v.o. 4 
I.C.Mil. 7 
I.C.I. 2 
I.C.Man. 33 

Totaal 2257 
Vorig jaar 2142 

V 

27 
5 
7 

16 
66 

1 

27 

17 
30 

4 

1 

201 
201 

V 

362 
77 

176 
9 

157 
162 

36 

16 
51 
70 

164 
69 

50 

2 

2 

1403 
1273 

(•~) Deze cijfers zijn WEL onder statistiek I begrepen 

T 

54 
11 
23 

1 

149 
296 

4 

28 
11 
96 

28 
109 

8 
3 
2 

1 

824 
792 

T 

637 
134 
516 

47 
11 

423 
480 

80 

234 
174 
221 

313 
268 

72 
4 
9 
2 

35 

3660 
3415 
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VI. Nieuwe Belgische studenten (~~) 

In~t e .. C.ft ng e n 

Faculteit van d e Letteren en Wijsbegeerte 
H.I.K.O. 
Faculte it van de Rechtsgeleerdheid 
School voor Criminologie 
H.I.S.R.O.O. 
Faculte it van de Wetenschappen 
Faculte it van de Geneeskunde 
H.I.L. O. 
Centrum voor Biochemie 
Faculte it van de Toegepaste Wetenschappen 
Facul te it van de Economische Wetenschappen 
Faculte it van de Diergeneeskunde 
Faculte it van de Ps ychologische en Pedago
gische Wetenschappen 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen 
Faculteit van de Farmaceutische Wetenschap
pen 
I.S.V.O. 
I.C.MiL 
I.C.I. 
I.C.Man. 

Totaal 
Vorig jaar 

VII. Nieuwe buitenlandse studenten (~~) 

i\ I 

264 
54 

339 
38 
11 

205 
225 

42 

208 
114 
112 

144 
159 

21 
4 
7 
2 

32 

1981 
1876 

In~tel li ng e n M 

Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 11 
H.I.K.O. 3 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 1 
School voor Criminologie 
H.I.S.R.O.O. 
Faculteit van de Wetenschappen 61 
Faculteit van de Geneeskunde 93 
H.I.L.O. 2 
Centrum voor Biochemie 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 10 
Faculteit van de Economische Wetenschappen 9 
Faculteit van de Diergeneeskunde 39 
Faculteit van de Psychologische en Pedago-
gische Wetenschappen 5 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen 40 
Faculteit van de Farmaceutische Wetenschap-
pen 1 
I.S.V.O. 
I.C.MiL 
I.C. I. 
I.C.Man. 

Totaal 
vorig jaar 

1 

276 
266 

V 

350 
74 

172 
9 

150 
135 

36 

16 
51 
53 

154 
47 

49 

2 

2 

1300 
1168 

V 

12 
3 
4 

7 
27 

17 

10 
22 

1 

103 
105 

(~~) Deze cijfers zijn WEL onder statistiek I begrepen 

T 

614 
128 
511 

47 
11 

355 
360 

78 

224 
165 
165 

298 
206 

70 
4 
9 
2 

34 

3281 
3044 

T 

23 
6 
5 

68 
120 

2 

10 
9 

56 

15 
62 

1 

1 

379 
371 
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VIII. Vrije studenten (~~) 

In.ó:t e t-t <. ng e11 :·.1 

Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte 87 
H.I.K.O. 22 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 33 
School voor Criminologie 3 
H.I.S.R.O.O. 
Faculteit van de Wetenschappen 100 
Faculteit van de Geneeskunde 108 
H.I.L.O. 7 
Centrum voor Biochemie 1 
Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen 45 
Faculteit van de Economische Wetenschappe n 26 
Faculteit van de Diergeneeskunde 2 
Faculteit van de Psychologische en Pedago-
gische Wetenschappen 26 
Faculteit van de Landbouwwetenschappen 80 
Faculteit van de Farmaceutische Wetenschap -
pen 11 
I.s.v.o. 4 
I.C.Mil. 8 
I.C.I. 8 
I.C.Man. 

Totaal 
Vorig jaar 

IX. Belgische studenten per provincie (~~) 

Antwerpen 
Brabant 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Henegouwen 
Luik 
Limburg 
Luxemburg 
Namen 
Buitenland 

PJr.ov-i..nc.-i.. e 

Totaal 
Vorig jaar 

11 

582 
500 

,\: 

816 
305 

2151 
4484 

4 
2 

156 
1 
1 

36 

7956 
7792 

V 

96 
31 

9 
1 

35 
49 

3 

1 

2 

28 
32 

9 
1 
3 
2 

302 
240 

V 

415 
195 

1011 
2830 

4 

74 

1 
18 

4548 
4229 

(~~) Deze cijfers zijn WEL onder statistiek I begrepen 

T 

183 
53 
42 

4 

135 
157 

10 
1 

46 
26 

4 

54 
112 

20 
5 

11 
10 
11 

884 
740 

T 

1231 
500 

3162 
7314 

8 
2 

230 
1 
2 

54 

12504 
12021 
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·x. Buitenlandse studenten (~~) 

A. EUROPA 
Andorra 
Bulgarije 
Denemarken 
Duitsland (B.R.D.) 
Frankrijk 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Ver
enigd Koninkrijk) 
Griekenland (Helleense Republiek) 
Italië 
Joegoslavië (C.S.S.R.) 
Luxemburg (Groothertogdom) 
Nederland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen 
Spanje 
Turkije 
Zweden & 
Zwitserland 

B. AMERIKA 
Argentinië 
Brazilië 
Canada 
Chili 
Colurnbië 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Haïti 
Jamaica 
Peru 
Suriname 
Uruguay 
Verenigde Staten van Amerika 

Totaal 
Vorig jaar 

Totaal 
vorig jaar 

2 
2 

121 
8 

3 
2 
3 
1 
3 

178 
2 
3 
4 
1 
5 
2 
2 

342 
354 

j,f 

2 
2 

1 
1 
1 
4 

1 
2 
7 
3 
1 

12 

37 
22 

V 
1 

45 
2 

2 

2 

3 
77 

3 
2 
4 
2 

1 

144 
140 

V 
3 

1 
1 

1 
1 

2 
2 
1 
3 

15 
17 

(~~) Deze cijfers zijn WEL onder statistiek I begrepen 

T 
1 
2 
2 

166 
10 

5 
2 
5 
1 
6 

255 
2 
6 
6 
5 
7 
2 
3 

486 
494 

T 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
9 
5 
2 

15 

52 
39 



C. AZIE 
Bangladesh 
China (Volksrepubliek) 
Filippijnen 
India 
Indonesië 
Irak 
Iran 
Japan 
Jordanië 
Korea (Seoul) 
Libanon 
Maleisië 
Pakistan 
Sri Lanka (Ceylon) 

95 

Syrië (Arabische Republiek) 
Thailand 

D. AFRIKA 
Algerië 
Benin (Dahomey) 
Burundi 

Totaal 
Vorig jaar 

Egypte (Verenigde Arabische Republiek) 
Guinea 
Kameroen (Verenigde Republiek) 
Kenia 
Madagascar 
Marokko 
Mauretanië 
Oeganda 
Rwanda 
Senegal 
Soedan 
Somalië 
Tanzania 
Togo 
Tunesië 
Zaïre 
Zambia 
Zuid-Afrika 

E. OCEANIE 
Australië 

F. DIVERSEN 
Politiek vluchteling 

Totaal 
Vorig jaar 

Totaal 
vorig jaar 

Totaal 
Vorig jaar 

Algemeen totaal 
Vorig jaar 

M 
2 
6 
1 

16 
29 
15 

1 
8 
1 
4 
1 

48 
9 
2 
3 

146 
134 

M 
3 
l 
2 

15 
2 
1 
1 

6 
1 
2 
6 
1 

14 
2 
3 
2 
8 

22 
4 
l 

97 
80 

M 

M 
1 

1 
1 

623 
591 

V 

1 
5 

1 

1 
7 
1 

1 

18 
27 

V 

1 

5 
1 

1 
2 

1 
1 
6 

1 

2 

21 
14 

V 
1 

1 
1 

V 
2 

2 
2 

201 
201 

T 
2 
6 
1 

17 
34 
16 

1 
9 
1 
4 
2 

55 
10 

2 ' 
3 
1 

164 
161 

T 
3 
2 
2 

20 
3 
1 
1 
l 
8 
1 
2 
7 
2 

20 
2 
4 
2 
8 

24 
4 
1 

118 
94 

T 
1 

1 
1 

T 
3 

3 
3 

824 
792 



B. EXAMENUITSLAGEN 1980-1981 

I. ln6ch ~ ijv~ng e n en ~ e su C tat ~n 

I Instelling en Inschrijvin_ren voor de examens 

1 E.P. 2 E.P. B.E.P T. 

Faculteit van de Letteren en Wijsbe-
geer te 1611 585 66 2262 
H.I.K.O. 257 135 9 401 
Faculteit van de Rechtsgeleerdheid 1576 549 5 2130 
School voor Criminologie 102 51 - 153 
H.I.S.R.O.O. 2 7 - 9 
Faculteit van de Wetenschappen 1163 596 67 1826 
Faculteit van de Geneeskunde 1895 762 5 2662 
H.I.L.O. 243 127 16 386 
Faculteit van de Toegepaste Weten-
schappen 1038 
Faculteit van de Economische Weten-

264 12 1314 

schappen 408 163 5 576 
Faculteit van de Diergeneeskunde 827 327 - 1154 
Faculteit van de Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen 883 334 3 1220 
Faculteit van de Landbouwwetenschap- - -· -
pen 653 
Faculteit van de Farmaceutische 

263 16 932 

Wetenschappen 392 160 7 559 tr.s.v.o. 2 5 - 7 
[.C.Mil. 19 8 1 28 
~.C.I. 22 12 - 34 
[.C.Man. 34 1 - 35 

l Totaal 11127 4349 212 15688 

I Vorig jaar 10774 4084 207 ~5065 

Examenuitslagen 

V. o. G.O. D.G.O. 

745 471 141 19 
103 70 19 4 
965 264 19 4 

71 28 1 -
1 5 1 -

542 291 111 59 
934 492 96 14 
127 57 6 -
420 359 113 27 

195 83 19 5 
455 161 38 4 

492 220 39 5 

295 204 37 11 

213 76 27 10 
2 3 2 -
4 13 5 1 
3 11 3 -

15 17 - -

~582 2825 677 163 
5343 2627 640 150 

T. 

1 376 
196 

1252 
100 

7 
1003 
1536 

190 

919 

302 
658 

756 

547 

326 
7 

23 
17 
32 

9247 
8760 

\0 
(j) 



II. E~ndd~ploma'~ 

Diploma 1e EXamenperiede 2e Examenperiede 
M V T M V T 

lic. wijsbegeerte 1 - 1 2 2 4 
aggr. H.s.o. wijsbegeerte 2 - 2 - - -
lic. geschiedenis 11 11 22 19 22 41 
aggr. H.s.o. geschiedenis 5 5 10 2 2 4 
doet. geschiedenis - - - - - -
lic. klassieke filologie 5 7 12 3 5 8 
aggr. H.S.O. klass~eke filologie 2 1 3 - 1 1 
lic. Romaanse filologie 3 12 15 4 9 13 
aggr. H.S.O. Romaanse filologie - 4 4 1 9 10 
lic. Germáanse filologie 41 49 90 11 12 23 
aggr. H.s.o. Germaanse filologie 12 13 25 14 22 36 
~oct. Germaanse filologie - - - - - -
lic. moraalwetenschap 6 5 11 8 1 9 
~ggr. H.s.o. moraalwetenschap 1 3 4 - 2 2 
lic. Oosterse filologie 5 6 11 2 2 4 
~oct. Oosterse filologie - - - - - -
lic. Slavische filologie 2 4 6 1 1 2 
~ggr. H.s.o. Slavische filologie - 1 1 - - -
lic. Afrikaanse geschiedenis en 
filologie 1 - 1 1 - 1 
Ftggr. H.S.O. Afrikaanse geschiedenis 
!en filologie 1 - 1 - - -
lic. kunstgeschiedenis en oudheid-
!kunde 6 4 10 16 17 33 
~ggr. H.S.O. kunstgeschiedenis en 
pudheidkunde 1 7 8 1 3 4 
~oct. kunstgeschiedenis en oudheid-
!kunde - - - - - -
!lic. rechten 94 53 147 16 3 19 
~ggr. H. S • 0. rechten 4 5 9 4 4 8 

Bijz. examenper. 
M V T M 

- - - 3 
- - - 2 
- - - 30 
1 6 7 8 
2 - 2 2 
- - - 8 
1 1 2 3 
- - - 7 
3 2 5 4 
- - - 52 
5 19 24 31 
1 1 2 1 
- - - 14 
3 - 3 4 
- - - 7 
2 - 2 2 
- - ·- 3 
- - - -
- - - 2 

- - - 1 

- - - 22 

1 4 5 3 

- 2 2 -
- - - 10 
- - - 8 

Totaal 
V 

2 
-

33 
13 
-

12 
3 

21 
15 
61 

. 54 
1 
6 
5 
8 
-
5 
1 

-

-

21 

14 

2 
56 

9 

T 

5 
2 

63 
21 

2 
20 

6 
28 
19 

113 
85 

2 
20 

9 
15 

2 
8 
1 

2 

1 

43 

17 

2 
166 

17 

I 

I 

\0 
........ 



I M 
! 

V T M 

ldoct. rechten - - - -
len. pr. lic. notariaat 10 8 18 2 
ien. pr. lic. sociaal recht - - - 1 
1en. pr. lic. Europees recht 2 2 4 9 
lic. staats- en bestuursweten-
schappen 1 - 1 -
lic. sociale wetenschappen - 1 1 1 
lic. sociologie 1 - 1 -
lic. diplomatieke wetenschappen 6 2 8 3 
lic. pers- en cornrnunicatieweten-
schap 4 3 7 4 
en. pr. lic. pers- en communicatie-
wetenschap 4 2 6 9 
aggr. H.S.O. staats- en sociale 
wetenschappen 4 4 8 3 
aggr. H.O. rechten - - - -
[ie. criminologie 24 6 30 5 
en. pr. lic. criminologie 2 - 2 6 
en. pr. lic. stedebouw, ruimtelijke 
ordening en ontwikkeling 2 - 2 5 
lic. wiskunde 19 28 47 1 
aggr. H.S.O. wiskunde 14 13 27 4 
doet. wiskunde - - - -
lic. natuurkunde 9 3 12 3 
aggr. H.S.O. natuurkunde 2 2 4 5 
doet. natuurkunde - - - -
lic. scheikunde 13 8 21 7 
aggr. H.S.O. scheikunde 3 1 4 3 
doet. scheikunde - - - -
llic. aard- en delfstofkunde 4 3 7 2 
~oct. aard- en delfstofkunde - - - -
lic. aardrijkskunde 10 3 13 9 
~ggr. H.S.O. aardrijkskunde - - - 1 

! 

V T M V 

- - 1 1 
1 3 - -
- 1 - -
1 10 - -

1 1 - -
- 1 - -
2 2 - -
- 3 - -

1 5 - -

1 10 - -

1 4 - -
- - 2 1 
4 9 - -
2 8 - -

- 5 - -
- 1 - -

11 15 6 4 
- - 3 1 
- 3 - -
1 6 - -
- - 5 -
- 7 - -
5 8 1 2 
- - 14 1 
l 3 - -
- - 4 -

13 22 - -
l 2 1 3 

T M 

2 1 
- 12 
- 1 
- 11 

- 1 
- 1 
- 1 
- 9 

- 8 

- 13 

- 7 
3 2 
- 29 
- 8 

- 7 ' 
- 20 

10 24 
4 3 
- 12 
- 7 
5 5 
- 20 
3 7 

15 14 
- 6 
4 4 
- 19 
4 I 2 

I 

V 

1 
9 
-
3 

1 
1 
2 
2 

4 

3 

5 
1 

10 
2 

-
28 
28 

1 
3 
3 
-
8 
8 
1 
4 
-

16 
4 

T 

2 
21 

1 
14 

2 
2 
3 

11 

12 

16 

12 
3 

39 
10 

7 
48 
52 

4 
15 
10 

5 
28 
15 
15 
10 

4 
35 

6 

1.0 
co 



M V T M V 

doet. aardrijkskunde 1 - 1 - -
aggr. H.s.o. biologie 1 6 7 - 4 
lic. dierkunde 2 1 3 17 18 
doet. dierkunde - - - - -
lic. plantkunde 4 8 12 5 5 
~oct. plantkunde - - - - -
lic. bodemkunde - - - 19 3 
gevorderde studies bodemkunde 6 - 6 2 -
a ggr. H.O. wetenschappen - - - - -
doet. genees-, heel- en verloskunde 104 35 139 9 4 
geneesheer-hygiënist 7 - 7 9 6 
en. pr. lic. sportgeneeskunde - - - 2 -
get. verzekeringsgeneeskunde 2 - 2 1 -
aanvullend onderwijs kerngenees-
kunde, partiro : in vitre-testen 1 - 1 - -
aanv. onderwijs anesthesiologie 4 1 5 - -
doet. biomedische wetenschappen - - - - -
aggr. H.O. geneeskunde - - - - -
spec. doet. geneeskunde - - - - -
lic. tandheelkunde 30 21 51 24 11 
doet. tandheelkunde - - - - -
lic. lichamelijke opvoeding 17 9 26 6 4 
aggr. H.S.O. lichamelijke opvoeding 6 3 9 11 8 
en. pr. lic. bijzondere lichamelijke 
opvoeding 1 1 2 1 -
burg. bouwkundig ingenieur 29 3 32 4 -
burg. elektrotechnisch ingenieur 
(zwakstroom) 41 - 41 4 -
burg. werktuigkundig-elektrotech-
nisch ingenieur 52 - 52 3 -
burg. metallurgisch ingenieur 5 - 5 - -
burg. scheikundig ingenieur 12 1 13 - -
burg. scheepsbouwku ndig ingenieur 4 - 4 - -
aanv. or. burg, scheegsbouwkundig - - 1 -· ~ngen~e r -

T M V T 

- - - -
4 2 3 5 

35 - - -
- 5 1 6 

10 - - -
- 1 - 1 

22 - - -
2 - - -
- 3 - 3 

13 - - -
15 - - -

2 - - -
1 - - -

- - - -
- - - -
- 1 - 1 
- 1 - 1 
- 2 - 2 

35 - - -
- 1 - 1 

10 - - -
19 6 6 12 

1 - - -
4 . - - -
4 - - -

3 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - - -

M V 

1 -
3 13 

19 19 
5 1 
9 13 
1 -

19 3 
8 -
3 -

113 39 
16 6 

2 -
3 -

1 -
4 1 
1 -
1 -
2 -

54 32 
1 -

23 13 
23 17 

2 1 
33 3 

45 -

55 -
5 -

12 1 
4 -
1 -

T 

1 
16 
38 

6 
22 

1 
22 

8 
3 

152 
22 

2 
3 

1 
5 
1 
1 
2 

86 
1 

36 
40 

3 
36 

45 

55 
5 

13 
4 

1 

I 

I 

I 

I 

i 

\0 
\0 



M V T l\1 

i 
!burg. ingenieur-architect 9 1 10 3 
1burg. natuurkundig ingenieur 3 - 3 1 
~ingenieur automatiseringstechniek 1 - 1 2 
ingenieur geotechniek 1 - 1 -
nucleair ingenieur - - - 6 

ibedrijfskundig ingenieur 2 - 2 1 
doet. toegepaste wetenschappen - - - -
aggr. H.O. toegepaste wetenschappen - - - -
lic. algemeen economische weten-
schappen 9 5 14 4 
lic. bedrijfseconomische wetenschap-
pen 20 5 25 5 
spec. lic. accountancy en fiscaal 
recht - - - 3 
spec. lic. marketing 15 5 20 1 
a ggr. H.S.O. handelswetenschappen 1 5 6 5 
doet. economische wetenschappen - - - -
doet. diergeneeskunde 71 17 88 8 
en. pr. lic. zoötechnie 6 - 6 6 
lic. diergeneesk. toezicht eetwa-
ren van dierlijke oorsprong - - - 1 
lic. psychologische en pedagogische 
wetenschappen 17 20 37 20 
aggr. H.s.o. psychologische en pe-
dagogische wetenschappen 4 21 25 6 
doet. psychologische en pedago-
gische wetenschappen - - - -
landbouwkundig ingenieur 33 9 42 18 
ingenieur scheikunde en landbouw-
industrieën 11 1 12 2 
lic. landbouwontwikkeling 1 - 1 7 
~ggr. H.S.O. landbouwwetenschappen - 2 2 9 
~oct. landbouwwetenschappen - - - -

i 

V T M V T 

- 3 - - -
- 1 - - -
- 2 - - -
- - - - -
- 6 - - -
- 1 - - -
- - 9 1 10 
- - 2 - 2 

1 5 - - -

2 7 - - -
2 5 - - -
- 1 - - -
3 8 1 1 2 
- - 1 1 2 
- 8 - - -
- 6 - - -
- 1 - - -

55 75 - - -

18 24 - - -

- - 3 - 3 
4 22 - - -
- 2 - - -
- 7 - - -
4 13 3 1 4 
- - 8 1 9 

M V 

12 l 
4 -
3 -
1 -
6 -
3 -
9 1 
2 -

13 6 

25 7 

3 2 
16 5 

7 9 
1 1 

79 17 
12 -

1 -
37 75 

10 39 

3 -
51 13 

13 1 
8 -

12 7 
8 1 

T 

13 
4 
3 
1 
6 
3 

10 
2 

19 

32 

5 
21 
16 

2 
96 
12 

1 

112 

49 

3 
64 

14 
8 

19 
9 

f-' 

0 
0 



--

M V T M 

aggr. H.O. landbouwwetenschappen - - - -
apotheker 29 33 62 1 
industrie-apotheker 1 - 1 -
spec. kliniek- en ziekenhuisapo-
theker 1 5 6 -
apotheker-specialist medische ana-
lyse 7 2 9 1 
aggr. H.S.O. farmaceutische weten-
schappen 1 1 2 2 
doet. farmaceutische wetenschappen - - - -
en. pr. lic. ontwikkelingssamen-
werking 1 1 2 5 
lic. milieusanering 5 6 11 -
~potheker-specialist milieusanering - - - 1 
~ngenieur milieusanering 4 - 4 5 
~oct. milieusanering - - - -
~n. pr. lic. informatica 10 - 10 7 
O..ic. management (junior management 
programma) 2 - 2 1 
lic. management (postuniversitair 
programma bedrijfsbeheer) 28 1 29 -

Totaal 959 508 1467 437 
I Vorig jaar 878 452 1330 350 

-- -

V T M V 

- - 3 -
5 6 - -
- - - -

- - - -

- 1 - -
- 2 - 1 
- - 3 3 

- 5 - -
1 1 - -
- 1 - -
- 5 - -
- - 1 -
- 7 - -
- 1 - -
- - - -

321 758 112 67 
228 578 105 63 

'I M 

3 3 
- 30 
- 1 

- 1 

- 8 

1 3 
6 3 

- 6 
- 5 
- 1 
- 9 
1 1 
- 17 

- 3 

- 28 

179 508 
168 333 

V 

-
38 
-
5 

2 

2 
3 

1 
7 
-
-
-
-

-

1 

896 
743 

T 

3 
68 

1 

6 

10 

5 
6 

7 
12 

1 
9 
1 

17 

3 

29 

2404 
2076 

1-' 
0 
1-' 


