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PROEFSCHRIFTEN

FACULTEIT VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

AGGREGATIE HOGER ONVERWI]S

DEROLEZ Albert (Blankenberge) :
"Codicologie des manuscrits en écriture humanistique
sur parchemin."

VOCTORATEN

Ge..6 e-hie.de.n.<--6

BOURGEOIS Jean (Luluaburg, Zalre) :
"Aspecten van de rurale bewoningsgeschiedenis te Comine&
Warneton (Komen-Waasten) van de oudste tijden tot het
einde van het Ancien Régime."

SIMONS Walter (Mol) :
"Stad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden
in het graafschap Vlaanderen {ca. 1225-ca. 1350)."

PAPATHEODOTOU ALEXANDER Katerina (Kyrenia, Cyprus) :
"A stylistic commentary on Phanocles and related texts."

Romaan.6e. 6ilologie.

VERELST Philippe (Gent)
"Renaut de Montauban. Edition critique du ms. de
Paris, B.N., fr. 764 {R)."

COPPIETERS Rudi (Gent)
"Quoted Speech and Dialogue in Comtemporary English
Fiction : a Text-Relational Approach."

DUIJVESTIJN Bartholomeus (Vleuten,Nederland) :
"Der deutsche und der niederländische Malagis. Eine
vergleichende Studie."
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HINDERDAEL Michaël (Zottegem) :
"Präpositionale und akkusativische FunktionsverbgefUge
in der deutschen un in der niederländischen Gegenwarts
sprache. Einige kontrastiv relevante morphologisch
syntaktische und semantische Merkmale."

Sfavi~che 6ifofogie

EYCKMANS Karinne (Geel)
"Waarde en gebruik van aorist, imperfectum en perfectum
in de moderne Bulgaarse schrijftaal (indicatief en
renarratief)."

SCHEPENS Luc (Brugge)
"Anatomie van een stad in oorlogstijd. Brugge 1914~

1918, 1940-1944."

LICENTIES

Wij~begeetl.:te

DE BUCK Koenraad (Hoogstraten) :
"De overheersende levenswijze in de industri~le klassen
kultuur."

DEGRIECK Kurt (Roeselare)
"Hendrik Jansen van Barrefelt. Een zestiende-eeuwse
spiritualist in de Nederlanden."

DE PRYCK Koen (Etterbeek)
"Taal, plastiek, diskursiviteit en figuraliteit : een
aanzet tot integratie in een evolutionair epistemolo
gisch perspektief aan de hand van het werk van Immanuel
Kant & Paul Klee."

RAYP Glenn (Wilrijk) :
"De kritische betekenis van het denken van Giambattista
Vico."

VAN DEN DUNGEN Wim (Antwerpen) :
"Poging tot afbakening van de categorieën rationaliteit
en irrationaliteit."

VAN DEN HAUWE Ludwig (Gent)
"Enkele aspecten van de discussie omtrent wetenschappe
lijk realisme in het licht van recente bijdragen van
R. Boyd, I. Hacking, L. Laudan, R. Nola, H. Putnam,
B. Van Fraassen e.a., met inbegrip van een aantal

41
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beschouwingen over het probleem der verisimilitude."

VAN MELLO Patrick (Geraardsbergen)
"Johann Friedrich Herbart en het project van een esthe
tische moraal."

VERSCHUEREN Bart (Mortsel)
"Bernard Mandeville. De egolstische burger - meester
in de repressieve welvaartstaat."

Ge-6 c.hieden.ü
Oud-6-1:e. Tij den.

ANNE Koenraad (Beveren-Waas)
"Archeologisch onderzoek in de gemeente Elversele
(Temse) . Prospectie - analyse - synthese."

DELCOURT Ann (Eeklo) :
"Archeologisch onderzoek in de gemeente Adegem. Pros
pectie - analyse - synthese."

HOLLEVOET Yann (Oostende) :
"Archeologisch onderzoek in de gemeente Oudenburg.
Prospectie - analyse - synthese."

SOERS Kristel (Brugge)
"Archeologisch onderzoek in de gemeente Assebroek.
Prospectie - analyse - synthese."

Kfa-6-6ieke Oudheid

FIEREMANS Christian (Asse)
"Het overgetisme in Noord- en Oost-Italië (Regiones
V, VI, VIII, IX, X en XI) onder het principaat."

VAN IMPE Anne (Wetteren)
"Municipale maatschappij en instellingen in Apulië
tijdens het principaat."

Mi dde.t e.e. uwen.

BASTIEN Nico (Eeklo) :
"Het laatmiddeleeuwse strafrecht in de vier ambachten.
Een onderzoek naar de beSbdjding van de criminaliteit
in de 15e eeuw."

DAUCHY Serge (Oostende)
"De appels uit Vlaanderen bij het parlement van Parijs
1320-1521. Een rechtshistorisch onderzoek."
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ROMBAUT Hans (Niel) :
"Verafgelegen domeinen van abdijen in Noord-Gallia.
Op weg naar een typologie van het excentrisch bezit
via een planmatig onderzoek in een aaneengesloten geheel
van pagi."

STABEL Peter (Turnhout)
"Deinze, Eeklo en Kaprijke : kleine stadjes in het
laatmiddeleeuwse Vlaanderen (kleinschaligheid en stede
lijk leven)."

TEMHERMAN Patrick (Antwerpen) :
"Het beeld van Vlaanderen in buitenlandse, vooral
historiografische werken in de 14e en 15e eeuw."

Nieuwe. Tij de.n

BAERT Griet (Gent)
"Bijdrage tot de studie van het lager ondendjs en de
geletterdheid in de landelijke gemeenten Erembodegem,
Assenede en Deinze, tijdens de 17e en de 18e eeuw."

BERNARD Katelijne (Knokke) :
"Openbare feesten te Gent 1770-1820."

CALLENS Irmgard (Kortrijk) :
"Leven en Werken in de Kasseirij Kortrijk : Sociaal
economische en demografische studie van de 18e eeuw."

DE RIDDER Chris (Dendermonde)
"De penningkohieren als sociaal-economische en demo
grafische bron. De Oudburg en het Meetsjesland rond
1570."

ELEWAUT Guy (St. -~aklaas)
"Herbergen in Gent, 1656-1795."

DE GRAUWE Anton (St.-Amandsberg) :
"Het beeld van de nieuwste geschiedenis in het strip
verhaal. Casus: de Nederlandstalige albums in
Belgi~ v66r 1981. Inleiding, onderzoeksresultaten,
besluiten."

DE KEYSER Marijke (Tielt)
"Wezenzorg. De weeshuizen van de Gentse openbare
liefdadigheid (1890-1918)."

DE KEZEL Luc (Assenede) :
"Structuur en conjunctuur van het grondbezit te
Zaffelare (1748-1859)."
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DE RIJKE Ann (St.-Niklaas) :
"Humor als bron voor mentaliteitsgeschiedenis. Metho
dologisch ontwerp voor kwantificerend en kwalitatief
onderzoek aan de hand van de Gentse weekbladpers tus
sen 1914-1940."

DESCAN Jean-Pierre (Poperinge)
"Historisch-vergelijkend onderzoek van politiserings
processen in nationale bewegingen en etnische minder
heden 1800-1930."

DE SCHUYTER Inge (Gent)
"Het nationaal toneel te Gent (1945-1965). Een sociaal
historische benadering."

DESMUL Carine (Tielt) :
"De ondergang van een traditioneel linnencentrum.
Kortrijk in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Een inleidende studie met behulp van erfenisaangiften."

DE WILDE Bart (Gent) :
"Van Landelijke Textielarbeidersbond van Belgi~ tot
Textielarbeiderscentrale van België (1898-1935). De
moeizame weg naar een centrale."

DHONT Stefaan (Eeklo)
"Het leven van de Gentse dokwerker 1932-1964. Constan
ten en wijzigingen in het profiel van een beroepscate
gorie."

DHONT Greta (Wilrijk)
"De wereld in karikatuur. Een persstudie van de car
toons uit vier Antwerpse kranten tijdens het interbellum."

ERVYNCK Claudia (Brugge)
"Straat en parlement in het interbellum. Een eerste
benadering : repertorium van de straatmanifestaties te
Brussel, 1933-40."

FOUTRE Geert (Ninove)
"Een onderzoek naar de werking van het Belgische poli
tionele apparaat 1830-1848."

GAUBLOMME Doreen (Gent) :
"Macht en onmacht van de verschillende liberale fracties
te Gent aan de vooravond van de eerste wereldoorlog
(1910-1914) ."

GEUKENS Nelly (Geel)
"Het populaire weekblad als bron voor de studie van

mentaliteitsveranderingen tijdens de recessie. Casus
Het Rijk der Vrouw 1960-1980."
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GEUBELS Peter (Menen) :
"De graantelling als bron voor sociale stratificatie."

JACaBS Marc (Merksem) :
"'Charivari', een aanzet tot interdisciplinaire studie
van volksgerichten in Vlaanderen (einde 17e-begin 20e
eeuw) ."

PLETINCK Erik (Zeie)
"De demografische evolutie van Oost-Vlaanderen (1561
1840). Een bronnenoverzicht."

PRAET Guy (Ninove) :
"Sociale veranderingen op het platteland in de acht
tiende eeuw: 'Het land van Wedergrate'."

VAN DAELE Rudy (Gent) :
"Proeve tot een sociaal-economische studie van Gent
op basis van de accijnsrekeningen (17e-18e eeuw)."

VAN DEN ABBEELE Hans (Dendermonde) :
"De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demo
grafische bron. Het Land van Waas omstreeks 1571."

41
I

I

41

•

VAN RYCKEGHEM Jan (Tielt) :
"Eenvoud en raffinement.
achttiende-eeuwse kleding
spectief."

WILLEMS Godelieve (Gent) :
"Gevonden in de rolle ...
kinderen in West-Europa.
1ge eeuw.

Nie.uW.6te. Tijde.n

Een studie van de Gentse
in sociaal-economisch per-

vondelingen en verlaten
Onderzoek voor Gent in de

ABRAHAMS Josse (St.-Truiden)
"Het imago van koning Albert in de publieke opinie."

BEAUSAERT Benny (Knokke) :
"De ontwikkeling van Knokke als badplaats : de aanleg
van de nieuwe woon- en villawijken (1887-1940). Een
inleidende studie." •

BEKAERT Filip (Tielt) : I
"Doven- en blindenonderwijs te Brugge 1836-1929.
Spermalie, een private instelling."
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BODE Martine (Schaarbeek)
"Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente
naar semi-industriële voorstad of de geschiedenis van
een gemeente in de kering."

COOREMANS Lies (Wilrijk)
"Wezenzorg : de weeshuizen van de Gentse openbare
liefdadigheid (1919-1940)."

CREVE Jan (Temse)
"Het Verdinaso en Z1]n milities. Militievorming tussen
beide wereldoorlogen in Vlaanderen en Nederland (1928
1941) ."

GIELIS Hugo (Deurne) :
"De leerlingen aan de technische scholen Londenstraat
Antwerpen (1909-1960)."

GYSSELS Carlos-Philip (Brugge)
"De oudstrijders in Belgi~ na W.O. I 1918-1923."

HERREMANS Luc (Brugge) :
"Verandering en continuïteit van het politiek personeel.
Burgemeesters en schepenen in het arrondissement Brugge
van 1938 tot 1947."

JANSSENS Ingeborg (Vilvoorde)
"Keurlingenlijsten als bron voor sociaal-economisch
onderzoek Brabant 1807."

KLUYSSE Mia (Oostende)
"Brieven aan de keizer. (Vlaamse) rekwesten aangeboden
aan Jozef 11 gedurende zijn rondreis door de Nederlanden
in 1781."

NYCKEES Renaat (Brecht) :
"De Spaanse burgeroorlog in de beeldkultuur. Foto,
film en ander beeldmateriaal in België betreffende de
Spaanse burgeroorlog in de periode 17 juli 1936-1 april
1939."

ROELENS Stefaan (Roeselare) :
"Clandestiene prostitutie te Kortrijk tussen 1887 en
1944."

RYPENS Hilde (Nie1).:
"De katholieke arbeidersbeweging in de Rupelstreek
1890-1940. Een confrontatie met socialisme en Daensisme."

SERCU Jef (Ieper)
"Het beeld van de Franse politiek in de Gentse en
Brusselse pers (1919-1925) (Verdrag van Versailies 
Locarnopakt) ."
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VAN CAUWENBERHGE Wim (St.-Niklaas) :
"De houding van de Gentse pers tegenover de Italiaanse
politiek 1910-1925."

VANDENABEELE Patriek (Oostende)
"De Oostendse drukkerijen. Een inleidend onderzoek naar
het leven en het werk van een beroepsgroep (1780-1940)."

VAN DE MAELE Johan (Kortrijk) :
"De rol van staat, privé en kerk in de kolonisatie
van Belgisch Kongo : het sociaal-economisch paterna
lisme (1920-1940)."

•

•
VAN OYEN Peter (St.-Niklaas)

"De Vlaamse Beweging te Sint-Niklaas 1900-1914

VAN RENTERGHEM Vera (Brugge) :
"De Brugse studenten 1817-1914."

VAN WAESBERGHE Wim (St.-Niklaas)
"De 1ge-eeuwse krankzinnigenzorg te Antwerpen
van een stadsinstelling (1850-1896)."

"

studie

•

VERMEERSCH Lieve (Gent)
"Intellektuele kontakten tussen de Verenigde Republiek
en de Oostenrijkse Nederlanden, de aanwezigheid van
Zuidnederlanders in Noordnederlandse Academies: 1790
1830."

VERSTRAETE Mia (Eeklo)
"Het verenigingsleven in Eeklo 1830-1914."

DE VOS Bart (Duffel)
"De Bataviawijk. Studie van een arbeidersbuurt in de
eerste generatie (1836-1914)."

WILLEMS Bert (Antwerpen) :
"Verandering en continuIteit van het politiek personeel.
Burgemeesters en schepenen in het arrondissement Ant
werpen van 1938 tot 1946."

WOUTERS Karin (Schoten) :
"Denken en doen van de Katholieke Kerk in Belgi~ in
confrontatie met de Spaanse burgeroorlog (1936-1939)."

BEIRLANT Bart (Brugge)
"Capita Selecta uit de dierengeschiedenissen van
Claudius Aelianus : De Jacht en Visvangst."
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BRAET Peter (Eeklo) I

"Een onderzoek omtrent de fysiogndnonie in het Corpus
Philostraeteum."

DAVID Marie (Gent) :
"Apuleius : ~etamorphosen. Commentaar op het negende
boek."

DECUYPER Dirk (Ronse) :
"Het spel als structuurelement in de Latijnse poëzie."

DE NOBELE Myriam (Gent)
"Het beeld van de jeugd in de Griekse roman."

DE TEMMERMAN Lieven (St.-Amandsberg):
"Silius Italicus. Punica, boek XIV. Proeve van ver
taling en commentaar."

DE VOS Christine (Gent) :
"De metafoor in het tragisch oeuvre van Seneca
Agamemnon, Phaedra, Medea, Hercules Oetaeus."

DE VOS Vera (Berchem, Antwerpen)
"Innovatie en traditie in de cynegeticus van Flavius
Arrianus."

DUTHOIT Nellie (Veurne) :
"Choricius Gazaeus : oratio funebris in Mariam (or. 6)~

oratio funebris in procopium (or. 7) : Inleiding,
proeve van vertaling en commentaar."

GOETGELUCK Peggy (Gent)
"Scriptores Historiae Augustae. Het einde van de
Latijnse heidense historiografie."

LAMMERANT Greta (Nieuwpoort) :
"Citaten in Cicero's correspondentie tot Atticus."

MOUQUE Katia (Oostende)
"Seneca's Medea : de lange weg naar een bittere
triomf. Een psycho-analytische studie van Seneca's
Medea in een vergelijking met het Griekse origineel."

ROMBAUT Karel (Gent) :
"Tertullianus en de Oosterse culten, De stellingname
van een christelijke persoonlijkheid."

SCHOTTE Jean-Claude (ZUrich, Zwitserland) :
"Plus in Amore Valet Mimhermi versus Homera (Propertius,
Elegiarum Liber I, 9, 11). Over mogelijkheden en
beperktheden in de betekening van de liefde in 't
Homerisch epos."
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TIELEMANS Geert (Gent) :
"Quintus van Smyrna, Posthomerica getuigenis van een
rijk literair verleden."

TROCH Jan (Gent) :
"Silius Italicus Punica zang XII. Proeve van vertaling
en commentaar."

VAN DEN BAERE Margareta (St.-Niklaas)
"Achilleus in het oeuvre van de Agustefsche dichters.·'

VAN DEN BOSSCHE Annette (Bornem) :
"De vijf grote zondaars in de onderwereld. De lite
raire ~erwerking van hun mythe bij Lucretius en de grote
Augusteische dichters."

VAN DER BIEST Bruno (Brugge) :
"De populari tei t van Euripides in de vierde eeuw.•
Literaire testimonia en vazen."

VAN HAUTHEM Andries (Etterbeek) :
"Aspecten van de nominalisaties bij Homeros."

VAN LANGENHOVE Greta (Aalst) :
"Spot op filosofen bij Attische komediedichters."

VAN REETH Jan (Antwerpen)
"Flavius Josephus en de macht van het geld in intrige
en polemische historiografie van zijn tijd."

VAN STEEN Maria (Aalst)
"De populariteit van Euripides in de 3e eeuw v.C.
Literaire testimonia en vaasafbeeldingen."

VERROKEN Dirk (Gent)
"Natuurbeelden in de Panegyrici Latini."

WUYLENS Dominique (Gent)
"De gruwelijke scènes in de Ilias."

Romaan~e 6~lolog~e

BRACKE Lieven (St.-Arnandsberg)
"Le poème sur le mépris du monde de Roger De Caen
(Xle siècle). Traduction, sources littéraires et
postérité du thème dans la littérature française du
moyen äge."

CABRI Micheline (Mortsel) :
"Estudio sociolinguistico sobre algunos aspectos de
la problemática Catalana : el uso de la lengua Catalana

ti
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en los medios de comunicacibn de la ~rea metropolitana
de Barcelona."

CASTEELE Luc (Kortrijk)
"Le 'Maugis' en prose.Contribution ä une étude du voca
bulaire concret."

COETSIER Christine (Gent) :
"L'aspect merveilleux de deux romans médiévaux de
Mélusine."

DE CLERCQ Peter (Gent)
"Pour une comparaison entre La Vie de Saint et Ie Conte
Pieux.Etude littéraire de La Vie de Sainte Marguerite,
La Vie de Sainte Marie l'Egyptienne, Del tumbeor Nostre
Dame, De l'hermité et del jougleour."

DE CORTE Jan (Wetteren) :
"Le poème sur les noms des douze mois de Wandalbert
de Prum (IXe siècle). Traduction, commentaire et
postérité du thème dans la littérature française du
moyen lige."

DE LEPELEER Geert (Aalst)
"Les styles latins d'Eglnhard (+ 840).
l'état de la langue au temps du Concile
des Serments de Strasbourg."

Recherches sur
de Tours et

DE LOOSE Sabine (Gent) :
"Analyse formelle et fonctionnelle du genre grammaticaJ.,
en français et en ita1ien."

DE NEVE Chris tel (Aalst) :
"L'image de l'enfant et de l'adolescent dans Ie proverbe
médio-latin et français de l'époque médiévale."

DE ROUS Rita (Blankenberge) :
"Les élèves néerlandophones et Ie genre en français
moderne. Synthèse théOr;lque et analyse d'une pratique."

DESMET Dominiek (Zwevegem) :
"La correspondance d'Hildegarde avec les Cisterciens.
Contribution au genre épistolaire de la France médiévale:
textes choisis, édités, traduits (partiellement) et
commentés."

DE WILDE Ria (Lokeren)
"Aspects de la critique littéraire d'Alfred MichieJ.,s."

D'HAENENS Leen (Gent) :
"Un microanalisis del prologo y del primer capitula
de El S1g10 de Las Luces de Alejo Carpentier (preced~do

de una sintesis de la critica de la novela)."
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D'HAUWERS Christine (Gent) :
"Vie et mort de la femme dans les épitaphes latines
carolingiennes et dans les proverbes de l'ancien
français. Concordance et diversité des constantes."

DUBRULLE Sylvie (Gent) :
"Les Appuis du Discours. Etude comparative des petits
mots et expressions 'de liaison' de deux corpus de
français parlé."

DUMONT Colette (Gent)
"Sur la fonction du symbolisme phonétique en français
et en espagnol. Une analyse de quelques racines ex
pressives."

GIJSSELS Kathleen (Gent) :
"Analyse littéraire d'un chef-d'oeuvre du fantastique
décadent 'Le Horla' de Guy de Maupassant."

JACOBUS Caroline (Oostende) :
"La poétique de l'obstacle dans l'amour Standhalien."

JANSSENS Michèle (St.-Antonius-Brecht)
"Mais et ses variantes. Analyse du champ de l'opposition
en français et en néerlandais."

OOMS Christine (Oostende)
"Prosper Mérimée. Colomba : Etude comparative du texte
intégral et de deux textes adaptés. Approche pédago
gique et littéraire."

PELFRENE Christine (St.-Amandsberg)
"Un personnage balzacien : La duchesse du Maufrigneuse
(nom - portrait - histoire)."

PETIT Marianne (Gent) :
"Etude contrastive des constructions factitives avec
infinitif en italien et en français."

POPELIER Vera (Etterbeek)
"Les temps du passé. Analyse contrastive français 
néerlandais."

RIEBBELS Ann (Lokeren) :
"Diégèse et récit dans Le Père Goriot."

VANDEN BERGHE Dirk (Ninove) :
"Aspetti variantistici, narratologici e tematici nei
romanzi di P.M. Pasinetti."

VAN DE WALLE Sonja (Gent)
"A table avec Emma, Ie r5le du boire et du manger dans
'Madame Bovary'."
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VAN GUCHT Geertrui (Eeklo) :
"Art et amour. Une question fondamentale dans 'L'oeuvre '
d'Emile Zola."

VERMEIRE Vincent (Gent)
"Contribution il l'étude de la polysêmie : les verbes
de perception visuelle et auditive en français et en
néerlandais."

VERZEELE Johny (Brugge) :
"Techniqueset importance des contrastes dans 'L'escoufle'
de Jean Renart."

WILLEMARCK Annick (Brugge)
"La figure du banquier chez Balzac."

Ge~maan~e 6ilologie

Nede~land~

BEUTEN Filip (Veurne)
"Van Langendonck en Baudelaire. Een vergelijking van
hun thematiek."

BURSSENS Patricia (Gent) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof
der Maeghden (Antwerpen, 1583). Boek twaalf, blz.
588-629. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen, glossarium."

BUYCK Paul (Eeklo) :
"De germproviseerde groteske in het labyrint naast
waarheid en waanzin. Een benadering van het paraproza
van Gust Gils."

CALLANT Rudy (Brugge)
"Enkele aspecten van de dubbele werkwoordgroep in
de processtukken Camerlynck."

DEBOEVER Pascale (Brugge) :
"De briefwisseling tussen Guido Gezelle en enkele leden
van de Dietsche Biehalle en Biekorf."

DEBOOSERE Patricia (Kortrijk)
"Jan-Baptist Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen,
1583). Boek 13, blz. 7-47. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium."

DEBUNNE Lieve (Gent) :
"A.N.-attitudes en A.N.-kennis bij Franssprekende Gente
naars. Een socio-linguIstische verkenning."
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DE COOMAN Ingrid (Aalst) :
"Dialektwoordenschat van de veeteelt in zeventien
Oostvlaamse gemeenten."

DE GRAEVE Piet (Gent) :
"Het literaire interview. Een terreinverkenning."

DE LEEUW Eric (Gent) :
"Klerikalisme en antiklerikalisme in het toneelwerk
van Cyriel Buysse."

DE PAEPE Christine (Aalst)
"L.P. Boon en Pieter Daens vertellen hoe in de negen
tiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen ar
moede en onrecht."

DE TIER Veronigue (Oudenaarde)
"De terminologie van de windmolenaar in Oost-Vlaanderen."

DE VOGELAERE Annik (Gent)
"Cyriel Buysse en Amerika."

DE VOGELAERE Dirk (Oostende) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583).
Boek X, p. 238-277. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium."

DE WILDE Marc (Lokeren) :
"Werken met 'jeugdli teratuur."

DE WINNE Ann (Aalst)
"Tijd, ruimte en vertelperspectief in de Middelneder
landse epiek. Een poging tot een structuuranalyse van
zes Middelnederlandse werken."

D'HAESELAAR Marilyn (Gent)
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof
der Maeghden (Antwerpen 1582-1583). Boek XI : Die
vreese van d'Amoreuse Maeghden (blz. 385-426). Tekst
uitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en
glossarium."

DUGARDIN Johan (Wetteren) :
"Joseph Sheridan Le Fanu. His 'supernatural stories',
between ghosts and men."

EECKHOUT Hilde (Aalst) :
"Uit de vaktaal van de imker in dertien Oostvlaamse
gemeenten."

FRANCEUS Kris (Zottegem) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof der
Maeghden (Antwerpen, 1583). Boek 12, blz. 505-546.
Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium."

•
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FRUYT Hans (Deinze) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583).
01.,8, blz. 644-688. Tekstuitgave met inleiding, ver
klarende aantekeningen en glossarium."

GALLE Ina (Brugge) :
"De briefwisseling tussen Guido Gezelle en enkele
leden van de Dietsche Biehalle en Biekorf."

GEERAERT Ann (St.-Michiels) :
"Film van de andere kant. Een theoretische benadering."

GOOSSENS Marleen (St.-Niklaas)
"Bijdrage tot de studie van de Mariaverering in
Sint-Niklaas."

HEIRMAN Lutgarde (Gent)
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof der
Maeghden (Antwerpen, 1583). Boek X, blz. 157-197.
Tekstuigave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium."

HEREMAN Claudia (Dendermonde)
"Jan-Baptist Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen,
1583). Boek twaalf, blz. 547-587. Tekstuigave met
inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium."

HERMAN Geert (Gent)
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof der
Maeghden (Antwerpen, 1583), Boek X, blz. 198-237.
Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium."

HEYNEUAN Inge (Brugge)
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof
der Maeghden (Antwerpen, 1583). Boek negen,blz. 1-47.
Tekstuigave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium."

KINOO Martien (Nieuwpoort)
"Uit de taal van het landbouwbedrijf in Veurne-Arnbacht."

LAUREYS Lutgarde (Aalst) :
"De mop: een tekstsemantische beschrijving."

LE ROY Sabine (Gent) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof
der Maeghden, p. 630-655. Tekstuigave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium."

LIEBAUT Martine (Gent) :
"Konsalik : een eenrnansdroomfabriek.
sociologische studie van de triviale
Heinz G. Konsalik."

Een literair
best-sellers van
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MALFEYT Marie (Oostende)
"De wilde groene geur van het avontuur. Leven en
werk van Beb Vuyk."

MALFLIET Geert (St.-Amandsberg)
"Marc Andries : het vroege proza. Een analyse."

MANNENS Greet (Tielt):
"Jan-Baptist Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen,
1583). Boek dertien, blz. 90-129. Tekstuitgave met
inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium."

MARlUS Ignace (Wetteren)
"De po~zie van Hans Melen."

MEERSSEMAN Kathleen (Gent) :
"Aspeets of English intonation."

NOPPE ~1arie (Tiel t)
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof der
Maeghden (Antwerpen 1583). Deel XI : Die Vreese van
d'Amoreuze Maeghden (blz. 426-469). Tekstuigave met
inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium."

POPELIER Mieke (Gent) :
"Uit de taal van de timmerman in de streek van
Blankenberge."

POSMAN Jan (Eeklo)
"Niet-conventionele narrativiteit voorbij fictionali
teit en opaciteit. Een benadering van 'Een lichte
onrust' van Wim Meewis."

PROPS Isabelle (Serskamp) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof
der Maeghden (Antwerpen, 1583). Voek VI : Den strijdt
van die cloecke Maeghden (blz. 271-311). Tekstuitgave
met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium."

RAMON Hildè (St.-Amandsberg) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583),
blz. 550-591. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium."

SCHAUBROECK Maaike (Gent) :
"Landbouwwoordenschat in een gebied tussen Leie en
Schelde."

SUY Sigrid (Terneuzen, Nederland) :
"De IJzerbedevaarten en hun dichter Anton van Wilderode."

TACK Geert (Gent)
"Fernand Auwera : romans en verhalen."
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TIMMERMANS Marian (Gent) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof der
Maeghden (Antwerpen, 1583). Boek dertien, blz. 48-89.
Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium."

TORCQ Martine (Ronse) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583).
Boek VI-VII, blz. 312-358. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium."

VAERNEWIJCK Eddy (Deinze) :
"Van Bachte-Maria-Leerne tot Deurie. Een geschiedenis
van de Vlaamse Po~ziedagen."

VAN DAMME Rudy (Opbrakel) :
"Uit de taal van het.landbouwbedrijf in vijftien Zuid
oostvlaamse gemeenten en een aangrenzende Brabantse
gemeente."

VAN DEN BOSSCHE Ignaas (St.-Niklaas) :
"Tussen kanaalzone en Waasland : een klankgeografische
verkenning van Klein-Sinaai en 23 omliggende plaatsen."

VAN DER LINDEN Veerle (Aalst)
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof der
Maeghden. (Boek XI, V 1.380). Tekstuitgave met inlei
ding, verklarende aantekeningen en glossarium."

VANDERSTEENE Mieke (Gent)
"Emily Beyns of het Heilig Zwijgen. Clem Schouwenaars.
Een stille oorlog met pen en papier."

VANDEVOORDE Wim (Zwevezele) :
"M. Gilliams' 'Elias' en R.M. Rilkes 'Aufzeichnungen des
Malte Laurids Brigge'. Een vergelijking van de thema
tische structuur."

VAN HAECKE Nadine (Beernem)
"Het toneel van Mark De Bie."

VANHOOREN Gwenda (Oostende)
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof
der Maeghden (X, blz. 278-317). Tekstuitgave met
inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium."

VAN OSSEL Gino (Asse) :
"Uit de taal van het landbouwbedrijf in zestien West
brabantse plaatsen en een aangrenzende Oostvlaamse
plaats."
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VAN QUICKENBORNE Franky (Aalter)
"De vakterminologie van de timmerman in het Land van
Nevele."

VERBEKEN Marina (Malderen) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof der
Maeghden (Antwerpen, 1583). Boek negen, blz. 100-152.
Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium."

VERSTAPPEN Veerle (Dendermonde)
"'De aanslag' van Harry Mulisch in het kader van de
recente oorlogsliteratuur."

VERSTRAETE Jan (Deinze)
"De romans van Paul Koeck."

VERZELE Guy (Deinze) :
"De vaktaal van de watermolenaar op de Maarkebeek en
op de Zwalm met haar bijbeken."

VRIJGHEM Chantal (Avelgem) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583),
p. 231-270. Tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium."

•

WATTEEUW Anne (Moorslede)
"'Jan Wolkers tussen Renoir en Rabelais'
motief in Brandende Liefde."

het kunst-

WELLEKENS Hilde (Aalst)
"J.B. Houwaert : Pegasides Plein (Antwerpen, 1583),
dl. VII, blz. 359-399. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium."

WERY Sabine (Aalst)
"De taal van de bijsluiter."

EYlgel!.>

ALLAERT Geert (Menen) :
"De barakken. Schets van de culturele ontwikkeling
van een (taal)grenswijk."

BERLO Ann (Ninove)
"De bouw van 'De Cathedraal' : Een analyse van de
belangrijkste thema's in het werk van Nescio (1882
1961) ."

CAEYERS Peter (Gent)
"John Fowles : A discussion of the female characters
in his fictional novels."
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CANTRAINE Dominique (Niel) :
"A linguistic analysis of errors against grarnmar in
prose translations done by first year students of
Germanic philology."

CHRISTIAEN Koen (Torhout)
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof der
Maeghden (Antwerpen, 1583). Boek veertienrblz. 230-269.
Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen
en glossarium."

COOREMANS Wim (Leuven)
"Een diachronische studie van rollenpatronen in best
sellerromans."

DE CRAENE Marianne (Eeklo) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583),
deel 7, blz. 400-440. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium."

DE JAEGER Ann (Gent)
"The art of dying : twelve twentieth-century Arnerican
poems."

DE KQCK Rose-Marie (St.-Gillis-Waas) :
"Cornmunicative competence. An investigation of the
theory and its impact on language teaching."

DE MEERLEER Johan (Ninove) :
"Liefde en erotiek in de romans van Gerard Walschap."

DENEIRE Wouter (Brugge) :
"The campus novel. An introductory study to the genre."

DE SCHRIJVER Isabelle (Oudenaarde) :
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn (Antwerpen, 1583).
Boek VII, blz. 441-blz. 481. Tekstuitgave met inleiding,
verklarende aantekeningen en glossarium."

DESLOOVERE Martin (Gent) :
"Peter Shaffer's Arnadeus. It's background, structures
and themes with relation to his earlier works."

DEVOS Jan (Kortrijk) :
"The novels of Randolph Stow

HEYNDRICKX Marc (St.-Niklaas) :
"Vocabulary in coursebooks."

a problem to pigeonholers."

LAUWEREYS Hilde (Aalst) :
"Henry Nevil Payne's The Siege of Constantinople.
A textual ed~tion with introductory notes."
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LIGNEEL Ronny (Roeselare) :
"Two dutch translations of Herman Melville's Moby Dick
linguistically compared."

MAEYENS Carina (Eeklo)
"J.B. Houwaert : Pegasides Pleyn ende den Lust-hof der
Maeghden. Boek XIV, blz. 189-229. Tekstuigave met
inleiding, verklarende aantte~ningen en glossarium."

MESTACH An (Oostende) :
"comprehensie en productie van de passieve constructie
bij kinderen van drie tot en met negen jaar."

NICAISE Eric (Gosselies)
"The expanded form, its characteristics, its equivalents
in French."

OMBROUCK Natacha (Lokeren)
"The old English Aldhelm glosses : a comparison between
the glosses of Ms. Band those of Ms. 0, based on the
grammar of L. Goossens."

PECTOOR Machteld (Gent)
"The English stage in the Abbé Prévost's Le Pour et Ie
Contre (1733 - 1740) • "

PETIT Nicole (Gent) :
"English-based Pidgins and Creoles : a comparative analy
sis of standard British English and Cameroonian Pidgin
English."

POPPE Annick (Gent)
"Toneel vandaag (1959-1967)."

ROEGIERS Nicole (Eeklo) :
"Journey with a poet-traveller An introduction te the
poetry of Elizabeth Bishop."

ROMMELAERE Frank (St.-Amandsberg)
"The omnipresence of experience. A critical study of
Pinter's post-homecoming period."

SEGERS Inge (Brugge) :
"An introduction to the works of Mordecai Richler
his Major Concerns."

SLEMBROUCK Stefaan (Varsenare)
"Speech presentation and its stylistic implications in
the language of newspaper reports."

VANDENBOGAERDE Mia (Waregem) :
"Afkeer van Faulkner. Het Stiefkind van Greta Seghers;"

------- ----------'
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VAN DE PERRE Carla (Zottegem) :
"De romans van Dirk Ayelt Kooiman op de grens tussen
verbeelding en werkelijkheid."

VAN RENTERGHEM Rudy (Assebroek) :
"Aspects of Kiernan's Beowulf."

VEHENT Caroline (Zeie)
"Oral Skilis in the language laboratory."

VELGHE Christine (Gent) :
"Hollywood in the unfinished novel of F. Scott Fitzge
raid 'The Last Tycoon'."

VERBIEST Peter (Eeklo)
"A comparative study of the protagonists of Joseph
Conrad's 'Lord Jim' and 'Heart of Darkness'."

VERSTRAETE Jan (Brugge) :
"Notes on Burroughs".

WAEGEMAN Bart (Dendermonde)
"A comparative study of Ballantyne's Coral Island and
Golding's Lord of the Flies."

VuLt.6

BEAUSAERT Karien (Roeselare) :
"Biblische Motive in der Lyrik der expressionistischen
Sammlung 'Der jUngste Tag'."

BOERJAN Carlos (Moerkerke)
"Death in Venice, Libretto by Myfawny Piper based on
the short story by Thomas Mann, set to music by Benjamin
Britten. A comparison with Mann's original 'Novellis~

tische TragBdie' and a review of the reception of the
opera."

DE JAEGER Erik (St.-Amandsberg) :
"Poging tot historische verkenning van het Vlaamse
dialectlandschap."

DE MOL Dominique (Gent)
"The language of English comics."

DUSAR Stefaan (Hasselt) :
"Die Wi~lichtkeiten Arthur Schnitzlers. Versuch zu
einer kritischen Rezeption seiner Werke."

ELSEN Johan (Gent) :
"Aanzet tot een nieuwe literatuurwetenschap in het
werk van René Girard."
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GILLIS Carine (Zottegem)
"Aus der Werkstatt der Ubersetzers.
der Satslänge, der Satzkomplexität,
Stilistik und der Fehler in einigen
(N.-D. und D.-N.)."

Eine Untersuchung
der lexikalischen
übersetzten Romanen

t

HAMERLINCK Kathleen (Gent)
"Frauenemanzipation und Künstlertum. Eine thematische t
Analyse der Frauenfiguren in Wedekinds Dramen."

PINTENS Mark (Niel)
"Verzerrungen im Werk Karl Kempowskis."

POLLEFLIET Kathleen (Gent)
"Phantasien über Phantasien. tUchael Endes unendliche
Geschichte : Versuch einer Interpretation."

RUYSBERGH Jan (Leopoldsburg)
"Der deutsche Grundwortschatz in belgischen Lehrwerken
für das I. Jahr."

SAMYN Veerle (St.-Niklaas)
"Zu einigen syntaktisch-semantischen Merkmalen in
Trivialromanen."

VAN DE VELDE Guy (Wetteren)
"Hermann Hesse: Der Steppenwolf. Skizze eines Aussen
seiters."

VAN SPAENDONCK Mia (Gent)
"Die Farbbezeichnungen in einigen deutschen Modeblättern."

VERMAERKE Johan (Deinze)
"Das Leben, eine Ablenkung vom Tode.
nach der 'Divertissement'-struktur im
Denken. "

Zweed-6

Untersuchungen
Bernhardschen

CLAUWS Pascale (Nieuwpoort)
"Berättare och Berättartechnik i Göran Tunströms
'Juloratoriet'."

DELANGHE An (Torhout)
"Jan Fridegard. Samhällskritiken i Lars HSrd-serien."

DE NEVE Kathleen (Wetteren)
"Berättarna i Margareta Ekströms Kvinnan som reste
med Montaigne."

POPPE Kathleen (Gent)
"Sonja Akesson : litteratur ur kvinnoperspektiv."
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SERRIEN Rita (Turnhout)
"H.C. Andersen : een structurele analyse van vijftig
sprookjes."

Enige aanvullende licentie Ge~maan~e 6ilologie - Vuit~

HAUERLINCK Thomas (Gent) :
"Seehs Lehrwerke fUr Deutsch als dritte Fre·raqsprache
im flämischen Sekundärunterricht. Programme, Ziel
setzungen, Methode, Texte, Ubungen."

Enige licentie Ge~maan~e 6ilologie - Engel~

EK5TEEN Hendrina (Pretoria, Zuid-Afrika) :
"From the beloved country to the beautiful land - A
journey through the writings of Alan Paton."

Mo~aalweten~chap

BOONE Catherine (St.-Amandsberg)
"Kinderen in de reageerbuis. Ethische aspekten van in
vitro fertilisatie en haar toepassingen."

BRUYNINCKX Gert (Deurne)
"De morele opvoeding van het zwakzinnig kind, meer
bepaald het moeilijk en zeer moeilijk lerende kind.
Een confrontatie met de genetische psychologie van
Jean Piaget."

CATTEEUW An (Moeskroen)
"Dario Fo. Een theater tussen kunst en politiek.
Analyse van thematiek, doel en middel."

CRABBE Ingrid (St.-Niklaas) :
"De betekenis van popmuziek als element van de jonge
rencultuur."

DECROP Hans (Oostende)
~Het beleefde kind.
de mogelijkheid tot
kind op school."

Onderzoek naar ~e wegcijfering VRn
eigen belevingsinvulling van het

DELAETER Yvan (Brugge)
"De rol van fysieke attraktiviteit bij het leggen van
interpersoonlijke kontakten. Een exploratief litera
tuuronderzoek."

DEPOTTER Jacky (Oostende) :
"Het warenfetisjisme en de arbeiderswaardeleer bij
Karl l>1arx."
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DE VLIEGHERE Martin (Leuven) :
"Vrijheid van dwang in Habermas' communicatieve rneta
ethiek. Een uiteenzetting."

GEERTS Jan (Willebroek) :
"Door vrijheid van vrijheid naar geluk ... ? Het
fenomeen 'sekte' in de sociale wetenschappen."

GILBERT Johny (St.-Kruis)
"Een onderzoek naar de waarneming en waardering van
de deelname aan het politieke leven bij twintig mensen
uit de lagere regionen van de sociale stratifikatie."

MORTIER Steven (Gent) :
"Nouvelle Ecole, tijdschrift van Nieuw Rechts in
Frankrijk : situering en kwalitatieve inhoudsanalyse.
Een kritische studie."

PONNETTE Yves (Deurne)
"Het beleefde kind. Onderzoek naar de wegcijfering
van de mogelijkheid tot eigen belevingsinvulling
van het kind op school."

STANDAERT Maureen (Gent) :
"Visie van Ivan Illich op de organisatie van de ge
zondheidszorg : een kritische evaluatie."

VAN DE SOMPEL RonaId (Gent) :
"Vrouwen in de gebouwde omgeving. Een historisch
perspektief en enkele aktuele tendenzen."

VANDEVOORDE Benny (Kortrijk)
"Voetbalvandalisme."

VANOVERBEKE Els (Roeselare)
"Seksuele jaloezie: een analyse."

VERLINDEN Anne-Marie (Beerse) :
"Een kritische analyse van het economisch programma
van de werkgroep economie van Agalev."

VRANKEN Lucia (Mortsel)
"Over hersenspoeling en deprogrammatie."

BERTON Rita (Oostende)
"Situering van de Song verhalen in hun historische en
literaire omgeving. Ter illustratie : het verhaal
'Afgunst'."

t

t
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BROERSMA Vera (Keulen, West-Duitsland) :
'" Mustaqbal at taqáfa fi misr1

- 'De toekomst van de
cultuur in Egypte' door Tähä Husayn (proeve van
gecommentarieerde vertaling)."

BURM Emmy (Antwerpen)
"Het relaas van de Oostelijke reis van de grote T'ang
meester."

CLAEYS Peter (Likasi, Kongo) :
"Tsa Pao Tsang ching (Ge en 10e rol)."

COUSSEMENT Regine (Deinze) :
"De Sürsägar van Sür Däs. Met inleiding, tekst, ver
taling en aantekeningen."

COUVREUR Katrien (Soest, West-Duitsland)
"Gecommentarieerde vertaling van 'Abd' AI-Baqi Wa
Banatuhu' (geschreven door Fathi Abul-Fadl)."

CRO~BEZ Erik (Veurne)
"Wu Jingzi : Rulin Walshi. Een Chinese roman uit de
achttiende eeuw."

DE BOLLE Magy (Asse)
"Naguib Mahfouz : de kroeg van de zwarte kat. Proeve
van gecommentarieerde vertaling."

DE CLERCQ Hildegart (Wetteren) :
"T~hi H~siyn : Q~dat AI-Fikr,toonaangevende denkers
(een gecommentarieerde vertaling)."

DEHANDSCHUTTER Cecilia (Ikela, Kongo) :
"'Nawäl Asa Däwl, Mawt Arra~ul Al Wahld Ala L'ard' 
'De dood van de enige man op aarde' (proeve van een
gecommentarieerde vertaling)."

DE RUCK Jolanda (St.-Amandsberg) :
"Zóhózókyó uitgelezen verhalen."

DE TROG Anne (Den.dermonde) :
"De Fatwa' s van M'uhammad Ra~Id Ridä in verband met
de vrouwen het huwelijk."

FRANQUET Mieke (Wervik) :
"Schatkamer van allerhande kostbaarheden vertaald
door Chia-Yeh & Shih T'An Yao Rol 7 & Rol 9."

GRAUWELS Stephan (Etterbeek) :
"Chinese studenten in Belgi~ 1902-1939."
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HELMONS Franky (Ieper) :
"Chang Hsiao-Feng of vier kortverhalen uit de bundel
'De klaagmuur'."

HOET Dominique (Gent) :
"Tawflq al-Haklm 'Misr baina ahdaini' - 'Egypte tussen
twee tijdstippen'. Gecommentarieerde vertaling."

HUYS Remi (Willebroek)
"Bewerking van Oud-Babylonische documentaire teksten
uit de Bu. 91-5'-9 reeks in het British Museum."

LIEVESOENS Agn (Gent) :
"RU~Ü A~-$ayh Ilä sibáh Fi L-Oüwa Alä L-Báh (1-31)
door Ibn Kamäl Pä~ä. Proeve van gecommentarieerde
vertaling."

MAERTENS Sigrid (Ukkel)
"Rugu s-sayh 'ila s-sibah fi i - cuwa 'alä I-bah door
Ibn Kamal Pä~ä. Gecommentarieerde vertaling."

NEWMAN Danny (Berchem) :
"De Tunesische film. Een historisch overzicht (1956
1984) ."

ORTMAN Bettina (Oostende)
"Gelijkenissen bij de leerverzen Fa ChU F'i YB Ching
(rol drie)."

PIETERS Wilfried (Wetteren) :
"'De geschiedenis van de Arabische eenheid' van
'Anwar As-Sadät. Vertaling."

QUATAERT Heidi (Gent) :
"Uitgelezen hoofdstukken uit de Lun Heng van Wang
Ch'ung."

ROUAN Carine (Zottegem)
"Mudakkarät Ben Bella. Gecommentarieerde vertaling."

STALMANS Patricia (Leopoldstad, Kongo)
"De stammen van Israël."

VAN CAUTER Marijke (Ninove)
"Vertalingen uit de Li Chi in verband met de doden
cultus."

VANDEWALLE Johan (Brugge) :
"Identificatie van niet-gevocaliseerde werkwoords
vormen in het modern Arabisch."

VAN DE WALLE Lieve (Gent)
"De Indische film."

•
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VAN HULLE Marc (Eeklo) :
"Ku Shih YÜan. Een geannoteerde vertaling van
gedichten uit rol 4, 5 en 6."

VAN GASTEL !1.arc ("enton, Frankrijk)
"Ideologie en visies van S~ka Gakkai en zijn leiders
met commentaren van prominente Japanners op S5ka Gakkai
in 1962."

VAN SCHOORISSE Linda (Zottegem) :
"Gecommentarieerde vertaling van 'An-Nazarat 1 (Deel 1)
door Mustafä Lutfl Al-Manfalüti."

VERBOVEN Sylvain (Beerse) :
"Gecommentarieerde vertaling van alä ~-~äti'i l-'ähar
van Zhor Ounissi. Op de andere oever."

VULSTEKE Claudine (Gent)
"Nawäl As-Sa CDäwr Känat Hiya L-'Ad CAf - Zij was van
de zwakste (gecommentarieerde vertaling)."

stavi~ehe 6ilologie

DE WAELE Heidi (Gent)
"De evolutie van de relatie tussen de Kristelijke
Kerken en de staat in Joegoslavi~ na de tweede wereld
oorlog."

OONCK Ann (Gent) :
"Ontwikkeling van de studie der Oudrussische ikonen in
prerevolutionair Rusland."

JACOBS Margaretha (Bornem) :
"De overtollige mens bij l.S. Turgenev."

LAMS Ann (Schoten) :
"Russen in verbijstering. Het thema van de 'waanzin'
in verhalen van zes Russische auteurs uit de negen
tiende eeuw."

LAPORTE Katrien (Gent)
"Aleksandra Kollontaj en de seksuele revolutie. Femi
niste avant la lettre."

SENAEVE Hilde (Brasschaat) :
"Terreur in Rusland. De Roman 'Neterpenie' van J.V.
Trifonov. Een struktureel-analytische benadering."

VAN HARNEVELDT Veerle (Antwerpen)
"Andrej Amalrik : een individu in opstand tegen een
systeem. "
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VAUTERIN Jo {Kortrijk} :
"Een studie over Turkse leenwoorden in de hedendaagse
Russische schrijftaal."

A6~kaan~e ge~eh~eden~~ en 6~lolog~e

DE GRYZE Monique {Gent} :
"Chakubanga. Het alledaagse leven in Dar-Es-Salaam aan
de hand van de Chakubanga-cartoons uit 'Uhuru' en
'Mzalendo' kranten tijdens de periode 1980-1981."

LOOSVELT Micheline {Kuurne}
"Bijdrage tot de kennis van hekserij in een aantal
Negro-Afrikaanse gemeenschappen."

ROS An {Gent} :
"Bijdrage tot de studie van de evolutie in de tradi
tionele huwelijksvormen bij enkele West-Afrikaanse
gemeenschappen : juridische, sociale en economische
aspekten."

SPEYBROECK Antoinette {Gent} :
"De sociaal-economische positie van de vrouw in Oost
Afrika. Proeve van etno-linguistisch onderzoek met
antropologische basis."

TAS Maria {Mechelen} :
"De seintromtaal in enkele Centraal-Afrikaanse taalge
bieden. Een vergelijkende studie."

VERLINDEN Dominique {Ekeren} :
"Het kind in enkele West-Afrikaanse romans. Een
thematisch-vergelijkende studie."

Mo~ele begele~ding

BLIECK Walter {Brugge}
"De morele begeleider en de Belgische strafrechts
bedeling."

BRACKEVA Johan (Zottegem) :
"Beroepsgeheim en morele begeleiding. Een studie over
het fenomeen beroepsgeheim en een onderzoek naar de
wettelijke grond ervan in de morele begeleiding."

HUYGHE Willy {Mortsel} :
"Exploratief-opiniërend onderzoek naar de mogelijk
heden voor gezinsoriëntatie bij residentiële behande
lingvan {zeer} moeilijk opvoedbare kinderen."

41
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NUYTTENS Elsje (Roeselare)
"Kindbeeld en socialisatie binnen alternatieve leef
gemeenschappen. Een profilatie aan de opvoedings
praktijk binnen school en gezin."

PLAETE Rita (Opbrakel) :
"Vrijzinnigheid en morele dienstverlening in Vlaanderen."

SERVAYGE Frank (Gent) :
"Een structurele plaatsbepaling van de moreel-consulent
in de psychiatrie. Een benadering vanuit de anti
psychiatrie, M. Foucault, en de Lacaniaanse psycho
analyse."

VAN PELLICOM Jos (Bornem) :
"Links-kritisch welzijnswerk : een belangrijke bijrol.
Een analyse van het werkveld via literatuurstudie."

Speciale licen~ie algemene ~aalkunde

DE BIE Luc (Deinze) :
"El Posesivo. Estudio sint~ctico a partir del Português
y del Espanol."

Speciale ~centie toegepa~te taalkunde

DE DEYNE Brigitte (Eeklo) :
"Inleiding tot de computervertaling : Overzicht vanaf
de pionierstijd tot heden, met een knipoog naar de
toekomst."

VAN BASTELAERE Daniella (Eeklo)
"The reading process and dyslexia."

DE KUYPER Jozef (Oostende)
"De bilingue van Hattusili I
zoek."

JANSE Mark (Terneuzen, Nederland)
"The case for case dismissed."

een syntactisch onder-

VAN GAVERE Jean-Marie (St.-Niklaas)
"Taalverandering en taalattitude in Sint-Niklaas."
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HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE

LICENTIES

VAN HOOREWEDER Marc (Merksem) :
"Archeologisch onderzoek in de gameente Ingelmunster.
Prospectie - analyse - synthese. Tekst."

A~cheoto9~e van het Nab~je Oo~ten

BOGAERTS Dirk (Sleidinge) :
"Typologische en iconografische studie v~n de zegelpro
ductie van Dilmun. Eind 3e - begin 2e Millennium vóór
Christus."

DECLERCQ Sofie (Nieuwpoort) :
"Het aardewerk van Fara. Van de Djendet Nasr tot en met
de Neo-Sumerische periode, deel II catalogus."

DE PRAETERE Dirk (Gent) :
"De grafstructuren in de Golfstaten van het 3de tot en
met het lste Millennium vóór Christus."

GOEDEME Anneliese (Sint-Niklaas) :
"Onderzoek naar de materiële cultuur in de Golfstaten
vóór 3000 vóór Christus."

GOOSSENS Sylviane (Aalst):
"Studie van de Urartese vestingsbouw."

HARTMANN Catherine (Gent) :
"Grafbouw in Zuid- en Oost-Iran in het 3de en 2de Mille
nium v66r Christus."

HERRYGERS Viviane (Brasschaat) :
"Studie van de Kappadokische Glyptiek. De godenproces
sies op de cylinderzegels van KUltepe."

METIDEPENNINGHEN Catheline (Gent)
"Iconografische studie van de gevleugelde wezens in de
Urartische kunst."

MUYLDERMANS Robert (Kinshasa, Zaire)
"De religieuze bouwkunst van Uruk in de Selencido-Par
thische periode."

STENBOCK-FERMOR Katinka (Oostende) :
"Studie van de iconografie op het edelmetalen vaatwerk
van Marlih Tepe (Noar~west-Iran)."

•

•



339

WALGRAEF Erik (Deurne)
"De burcht van Pushtgan (Zuid-Iran)."

ARNOULD Alain (Brugge)
"Een composiet handschrift uit de bibliotheek van
el de Mercatelis. Zijn bronnen en iconografisch
gramma (Sint-Baafskathedraal H1.16A)."

BROKKEN Ann (Sint-Niklaas)
"August Oleffe 1867-1931."

GEEROMS Luc (Aalst)
"Lodewijk De Vadder (l605-1655)."

Rapha
pro-

GOUSSAERT Reinhilde (Kortrijk)
"Het Belfort, de Lakenhal en de Schepenkamer van Tielt."

HEMADI 1-1uhammed (Misan, Irak)
"Het mensbeeld in het oeuvre van Frits Van den Berghe."

LORMANS Luc (Duffel)
"De olieverfschilderkunst van Maurice Wyckaert 1947-1967."

LUST Jacques (Oostende) :
"Beeldende kunsten tijdens de tweede wereldoorlog in
Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding van de beel
dende kunstenaars en de kunstree emsenten. "

~~ERE Francis (Deinze)
"Het tijdschrift "SELECTION' als brandpunt van het Vlaams
Expressionisme".

MEIJER Maria (Turnhout)
"Peter Callebaut. Humanisering van de architectuur."

MILKERS Anne (Rocourt) :
"Omtrent Marinus van Reymerswaele."

PHILIPPE Kristina (Berchem) :
"Bijdrage tot de studie van het Antwerps koperwerk
(16de-18de eauw)."

RONSE Patrick (Beernem)
"De poorters loge te Brugge. Bouwgeschiedenis - beschrij
ving - bespreking en stijlanalyse."

SAESEN Lode (Oostende)
"Ontstaan en ontwikkeling van de concessie DE HAAN-AAN
ZEE rond de eeuwwisseling (1886-1912)."



340

SCHITTEKAT Frank (Temse)
"Het zilverwerk van de O.L.Vrouw - St.pieterskerk te
Gent. Beredeneerde katalogus."

•
SNAUWAERT Dirk (Tielt)

11 11 De adelaar van het Oligoceen tot heden" van Marcel
Broodthaers. Studie van de tentoonstelling."

STALLAERT Katelijne (Dendermonde) : •
"Ontstaan en ontwikkeling van de Kouter. Bijdrage tot
kennis van de Gentse bouwkunst."

VANDERMARLIERE Katrien (Kortrijk) :
"Een beperkte studie van het architecturaal werk van
Hans Hollein, meer bepaald de winkel- en reisbureauont
werpen en het stedelijk museum Abteiberg van Mönche~Glad- •
bach."

VAN HELLEPUTTE Martine (Gent)
"Architect August Van Assche 1826-1907. Leven en werk."

VERBRUGGEN Antoon (Kinshas~ Zaire)
"De problematiek van de copie en de vervalsing."

VERHAVERT Geert (Ninove)
"Technische aspecten van de bouwkunst in de 17e en 18e
eeuw. "

Et 11-<.6 c. h e. Iw 11 !.d.

BOSSCHUYT Lieve (Kortrijk)
"Het ~ogelmotief in de kunst van de Yoruba."

DE VOLDER Lily (St.-Niklaas) :
"Beelden en toegepaste sculptuur van de Dan (Ivoorkust
en Liberia)."

LAMPENS Dieter (Gent)
"Een onderzoek naar het masker bij de WE
Wobe (Ivoorkust en Liberia)."

Kr ou - Gere -

TAVERNIER Dirk (Tielt)
"Het ruitermotief in de sculptuur van de Yoruba."

TEMMERMAN Nadine (Dendermonde)
"De interpretatie van kunst in de structuralistische
antropologie van Claude Lêvi-Strauss."

VAN DAMME Annemieke (Gent)
"Bijdrage tot de kennis van de kunst van de Loma (Sier
ra Leone, Liberia, Guinea Conakry)."



I

~

341

VERSELE Benedicte (Zulte) :
"Een bijdrage tot de studie van de volksgebruiken rondom
de jaarkrans te Zulte."

Mu~ic.o.togie

BIERENS Leonardus (Amsterdam) :
"Tekens, symbolen en affekten in het OrgelbUchlein van
J.S. Bach."

BROECKAERT Sylvia (Brugge) :
"Bespreking van een hedendaagse opera "Le Diable Amou
reux" van Paul Beelaerts (°1949)."

DEGROOTE Jo (Gent) :
"Simfonie voor 8 zangstemmen en orkest van Luciano Be
rio. Onderzoek naar muzikale struktuur en woord-toon
verhouding."

LAGET Rachel (Hamme)
"Transcriptie als evolutiestadium van Byzantijnse gezan
gen van de Roemeens-Orthodoxe kerk."

VAN WINCKEL Catharina (Lokeren) :
"Francis Poulenc. Sonates : Muziek - technische analy
se en stilistische ontwikkeling."
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FACULTEIT VAN DE RECHTSGELEERDHEID

VOCTORATEN

RechteYl

SENELLE Marc (Ukkel) :
"Het raamcontract."

VAN EECKHOUTTE Willy (Waregem)
"Rechtsfiguren van het personen- en familierecht in
het sociaal zekerheidsrecht."

Sociale weteYl~chappen

HENDERICKX Erik (Antwerpen)
"Afwezigheid wegens ziekte. Een empirisch onderzoek
naar het strategisch handelen van arbeiders en bedien
den. "

ROELS Renaat (Dendermonde) :
"Participatie en doelmatigheid. Een actieonderzoek
betreffende de problematiek van de burgerparticipatie
en de criteria voor een doelmatig gemeentelijk parti
cipatiesysteem."

VERSWIJVER Gustaaf (Antwerpen) :
"Considerations on ~kr-agnot! warfare."

Pe~~- en commuYlicatieweten~chap

DE LANDTSHEER Christ'l (Zelzate)
"Theoretische en empirische studie van de politieke
taal. Toepassing: de politieke taal in Vlaamse media
(1831-1981) ."

LICENTIES

Staat~- en be~tuu~~weten~chappeYl

BORREY Arne (Oostende) :
"Het industrieel vernieuwingsbeleid van de Vlaamse
regering: oogmerken en instrumenten."

FRANÇOIS Marie-Colette (Zottegem)
"Reclame en tabak : overzicht van de wetgeving en ana
lyse van de feitelijke toestand."

•
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LETERME Yves (Wervik) :
"De financiële autonomie van de Belgische steden en
gemeenten onder het regime van de volmachtsbesluiten
vanaf 1 januari 1982 tot en met 31 december 1984."

LUYPAERS Martine (Geel) :
"De Bestendige Deputatie en haar rol inzake bestuurs
geschillen. Poging tot een kritische analyse."

MARCHANT Eugène (Gent)
"De Belgische Boerenbond. Zijn structuur en zijn
organisaties."

NORMON Patricia (Izegem) :
"Het "nieuw" syndicaal statuut van het overheidsper
soneel."

PYPE Marnik (Roeselare)
"Het informaticabeleid van en voor de Centrale over
heid in België. Oogmerken en instrumenten."

SERGOORIS Patriek (Ninove) :
"Het machtsverwervingsproces op micro-politiek vlak:
de gemeente Wambeek (1946-1976)."

VAN ACKER Dirk (Gent) :
"De gemeentesecretaris in België en Nederland. Een
bestuurskundige benadering."

VAN BOXTAEL Johan (Aalst)
"Het tewerkstellingsbeleid vanaf 1977 in België.
Beschrijving van de oogmerken en de instrumenten."

VAN COPPENOLLE Stefaan (Gent) :
"SABENA Belgian World Airlines.
staatsbedrijf."

Het imago van een

VAN GOETHEM Frank (Hamme)
"Het Vlaamse vaste afvalstoffenbeleid. Een beschrijving
van oogmerken en instrumenten."

VAN LINDEN Rudy (Reet)
"Komponenten van het machtsverwervingsproces op
micro-politiek vlak: Boom (1946-1982)."

VERERFVEN Anne-Marie (Avelgem) :
"De Nationale Bank van België, als instrument van
Belgische monetaire politiek."

WARMOES Paul (Oostende)
"Het arbitragehof."
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YSEBAERT Anne (Ronse)
"De Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen (1971-1984)."

Soc~ate weten~chappen

GOOSENS Luc (Lokeren)
"Een sociale evaluatie van het Bijzonder· Tijdelijk
Kader, het Derde Arbeidscircuit en de regelingen be
treffende de tewerkgestelde werklozen in Lokeren."

VERHEERSCH Katrien (Zwevezele)
"De beroepsopleiding in schoolverband en vrouwenwerk
loosheid."

BENS Ann (Leuven)
"Mode en kleding: een sociologische benadering."

DE BUSSCHERE Dirk (Blankenberge) :
"Kiezen ouders bewust voor hun eerste kind? Een
empirisch-sociologische exploratie."

DE ROUCK Marc (Aalst) :
"De nationaal-socialistische ideologie in Adolf Hitlers
PMein Kampf'. Een kennissociologische benadering."

DESSEYN Jan (Oudenaarde)
"Religie als zingevingsproces : een kennissociologische
benadering vanuit de fenomenologie van Berger en Luck
mann."

DHONOT Dirk (Gent) :
"Samenwonen en kinderen hebben, een onderzoek bij de
Vlaamse bevolking."

DOOM Linda (Diksmuide)
"De verborgen eros. Een onderzoek naar de sexuele
opvattingen in de Victoriaanse romanliteratuur."

LEROUX Frederik (Gent)
"De Fitnessbeweging : een exploratief onderzoek naar
enkele ideologische dimensies."

MEGANCK Martine (Deinze) :
"Abortus Provocatus. Het profiel van de Belgische
vrouw die abortushulpverlening krijgt in Nederland."

OPDEBEECK Sybille (Brugge) :
"Sekse-stereotypes: wortels en gevolgen."

•
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PEETERS Stefaan (Koersel)
"Status inconsistentie : Een bruikbaar sociologisch
begrip ?"

PELEMANS Bart (Beveren-Waas)
"Poging tot sociografische beschrijving van het fenomeen
popfestival."

ROELS Lieve (Baasrode)
"De relatie tussen modernteit en identiteit. Een onder
zoek naar de terugval in het subjectivisme."

VANDAMME Hans (Gent)
"Coëducatie in de jeugdbeweging : een empirisch
onderzoek naar verschillen tussen gemengde en niet
gemengde werking."

VAN DE GEJUCHTE Jules (Eeklo)
"Actuele problemen over werkloosheid bij de vrouw.
Een concreet onderzoek te Eeklo."

VAN DEN HEULE Annick (Buggenhout) .:
"De vrijwillige kinderloze vrouw. Verwerking van
literatuurgegevens en onderzoeksresultaten betreffende
het besluitvormingsproces."

VAN DER GUCHT Gudrun (Gent)
"De 'Nieuwe" armoede. Vergelijkende studie over de
waarde van het aspect "nieuw" in het begrip "nieuwe
armoede"."

VERBRUGGEN Agnes (Goma, Kongo)
"Verkrachting, een exploratie van de sociologische
literatuur."

VERBRUGGEN Veronigue (Gent)
"Totaalweigeren: als vorm van politieke aktie."

VOSTERS Eddy (Oostende)
"Een sociologische benadering van de sekte de
Jehovah's getuigen."

V~ptomatieQe weten~chappen

BELLENS Marc (Antwerpen)
"De idee van een Europese defensiegemeenschap. Een
sluimerende sage."

BRACKE Inge (Gent)
"Het federalisme in de Nigeriaanse grondwetten."
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CATTEEU Mieke (Veurne) :
"Volkenrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende
luchtverontreiniging."

DAMMAN Michaël (Etterbeek)
"De niet-militaire aspecten van de defensie de
civiele verdediging in België."

DELHAYE Piet (Oudenaarde)
"De politieke situatie en het internationaal statuut
van Namibië."

DEPOORTER Peter (Knokke)
"Het Europees Verbond van Vakverenigingen (1973-1985)."

GEIRNAERT Peter (Gent)
"De voorrechten en immuniteiten van diplomatieke
gezanten, de diplomatieke staf, hun familie, het
niet-diplomat~ek personeel en de dienstboden. De
onschendbaarheid van het gezantschapsgebouw, de
diplomatieke koffer ... Een rechtsvergelijkende studie."

TOURLOUSE Bernard (Veurne)
"Westeuropese socialisten en ontwikkelingssamenwerking
eenheid en/of verscheidenheid."

VAN HEUVEN Dirk (Schoten) :
"De liberale internationale, transnationale organisatie
van liberale partijen en groepen over de wereld."

MUYLLE Patricia (Roeselare) :
"De positie van de vrouwelijke medewerkers bij de
B.R.T.-televisie."

ROELS Marc (Oostende)
"De Belgische Popmuziek in de tachtiger jaren."

VALLAEYS Bart (Kortrijk)
"Hoe ambetant, lastig, netelig, stoet, vies en wakker
zijn stadskranten? Een evaluatieve assertie-analyse
over het kritisch en oppositioneel karakter van stads
kranten in Vlaanderen."

VANDAMME Luc (Diksmuide) :
"Gebruik van massamedia bij het inrichten van pop
konserten in Vlaandëlren."

VANDERMElREN Frankie (Wevelgem)
"Ontwikkeling van de betaaltelevisie."

•
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VAN DER SMISSEN Luc (Ninove)
"Analyse van de krantenvormgeving."

VAN LAERE Stefaan (Wetteren)
"Evolutie van de geschreven Vlaamse sport journalistiek
aan de hand van een inventaris van de Belgische perio
dieke sportbladen en een kwantitatieve analyse van de
kranten Hèt Volk, Vooruit en het Laatste Nieuws."

WITTENBERGH Philippe (Gent)
"'Grondslagen'. Theoretisch tijdschrift van het
Nederlands Syndicalistisch Verbond (N.S.V.) - (1932
1935), situering in het kader van de anarchistische
pers in Nederland in de jaren 1920-1930."

DE BOCK Wim (Gent) :
"De sport journalistiek op de B.R.T.-T.V.
het programma 'Extra-Time'."

Analyse van

DE SMET Anne(Oudenaarde)
Theorie en praktijk van de theaterkritiek. Een inhouds
analyse van 1 jaar dagbladrecensies in het N.T.G."

DE WITTE Johan (Veurne)
"'24 Uur', de andere krant van de Standaardgroep."

DORNY Serge (Wevelgem) :
"Evolutie in dePublic Relations en de reclame bij de
opbouw van het imago van de Muntschouwburg."

HAEGHEBAERT Luc (Roeselare) :
"De veldbloem (1893-1914). Een bijdrage tot de ge
schiedenis van de pers te Lichtervelde."

LUYTEN Hans (Turnhout)
"Popjournalistiek in de Vlaamse dagbladpers."

MOERMAN Bart (St.-Amandsberg) :
"Evolutie van de reclamecampagnes "Kaas uit Holland"
van de laatste tien jaar."

OUVRY Bart (Gent)
"Berichtgeving over werkloosheid in de Vlaamse pers,
1974-1984."

QUINTYN Roze-Marijn (Aalst) :
"Feuilletons in de Vlaamse dagbladpers."

SURMONT Kurt (Gent)
"Satire in Vlaanderen : een onderzoek naar aanleiding
van het televisieprogramma 'T.V.-Touché'."
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VAN BETSBRUGGE Elsje (Waregem) :
"'De Gazette van Brugge' onder het bewind van Willem I
(1815-1830) ."

VAN DE KEERE Lode (Zottegem) :
"Juridische aspecten van de etherreclame in Belgiä."

VAN DEN BOGAERDE Marc (Wevelgem)
"De Vlaamse literaire en literair-kulturele tijdschrif
ten in 1984. Een dwarsdoorsnede."

VAN DER CRUYSSE Jan (Brugge) :
"Auteursrechten op computerprogramma's en geheugenbe
standen."

VAN GEMERT Petrus (Tilburg, Nederland) :
"Een jaar redaktionele 'on-line'-tekstverwerking bij
De Morgen/Vooruit."

VANRIJKEL René (St.-Truiden)
"Het publiek naar de mond gesproken ? Onderzoek naar de
evolutie van de B.R.T.-televisie op het gebied van de
relatie tussen programmatie en kijkers "

VERMEERSCH Ellen (Aalst)
"Het communicatief begeleiden van een nieuw produkt in
een multinationale onderneming. Een case-study : Match
III line system television."

VERSTRATEN Marc (Bree)
"Een functionele analyse van de regionale berichtgeving
in Limburg."

Poli~ieke we~en6chappen

BLO~1AERT Johanna (Oudenaarde)
"De houding van de Socialistische Partij tegenover de
vrouwenemancipatie in de periode 1945-1980."

BOSSUYT Veerle (Gent)
"Partijtucht bij de Belgische parlementairen : onderzoek
naar het stemgedrag van volksvertegenwoordigers van de
drie grote nationale partijen in de periode 1954-1965."

CALLEBAUT Alain (Gent)
"Componenten van het machtsverwervingsproces op micro
politiek vlak. Casus: de gemeenteraadsverkiezingen te
Helle sinds t"1.0. Ir."

•

•
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DE BUCK Geert (Gent) :
"Drie visies op het werk van Carl von Clausewitz
Raymond Aron, Peter Paret en Anatol Rapoport."

DE GRAEVE Torn (Zele)
"Vlaamse Liberalen en Liberale Partij tegenover de
Vlaamse Beweging (1918-1940)."

DE KREM Geert (Ninove) :
"Componenten van het machtsverwervingsproces op
micro-politiek vlak. Casus de gemeenteraadsverkiezingen
te Schepdaal, 1946-1970."

DEMUYNCK Hilde (Ieper) :
"Processen van machtsbehoud op het micro-politiek
vlak : gemeenteraadsverkiezingen en gemeentebeleid te
Gent, 1945-1976."

DE RUYVER Brian (Opbrakel)
"De strijd om Duitse, Franse, Luxemburgse en Belgische
staalbelangen en de tweede Ruhr-bezetting."

DE VRIEZE Frederik (Kortrijk)
"Biografisch repertorium van de Gentse gemeenteraads
leden (1947-1984)."

GOOSSENS Maria (Mol)
"Statistische analyse van de door het krijgsauditoriaat
opgespoorde personen, 1945-1947. Bijdrage tot de
studie van repressie en epuratie na W.O.II."

HOSTENS Peter (Torhout) :
"Factoren van het machtsverwervingsproces op micro
politiek vlak. Casus: de gemeenteraadsverkiezingen
te Roeselare tussen 1945-1970."

KONINCKX Maria-Helena (Ieper)
"De Belgische diplomatieke dienst. Biografisch en
sociaal-economisch profiel van de diplomatieke post
hoofden in de periode 1920-1940."

LIGTVOET Ingrid (Brecht)
"De 'Groenen' in Vlaanderen: van drukkingsgroep tot
politieke partij (1974-1984)."

PAPPIJN Bert (Waregem)
"Pacifistische bewegingen in Vlaanderen tussen de
twee wereldoorlogen en de houding van de traditionele
politieke strekkingen."
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ROETYNCK Annick (Ieper)
"De Belgische vrouwelijke parlementairen tussen 1971
en 1984 als groep en hun relatie met het Belgisch
feminisme."

SCHERLIPPENS Hans (Zottegem) :
"Machtsverwerving en machtsbehoud op het micro-politiek
vlak : de gemeenteraadsverkiezingen te Zottegem tijdens
de periode 1946 tot 1970."

STALPAERT Herwig (Ninove) :
"Het C.V.P.-Kerstprogramma van 1945."

UVIN Peter (Aalst)
"De Coup van 31 december 1983 in Nigeria."

VAN HAESENCONCK Anne (Dendermonde)
"De Vlaams-Nationalistische vrouwenbeweging in het
interbellum."

Soc.-<-aa.t Jte.c.h:t

CLAEYS Sabine (Brugge)
"De crisiswetgeving en de tewerkstelling buiten de
'klassieke arbeidsovereenkomst'. Een juridische
analyse."

DE VOS Gabriël (Gent)
"Het Conventioneel Brugpensioen en het Brugrustpensioen
een vergelijking."

GROOTAERT Geert (Gent)
"De pre-contractuele verhoudingen in het arbeidsrecht."

VERCRUYSSE Inge (Kortrijk)
"Staatslozen en vluchtelingen ten aanzien van het
nationaal en internationaal sociaal recht."

•

•
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EuJtopee~ Jtec.ht

FAUNY Arlette (Neuilly-sur-Seine, Frankrijk)
"Le travail à temps partiel dans la Communauté Européen
ne, ses implications économiques et sociales, son
application plus particulièrement en Belgique et en
France."

HOUDMONT Bruno (Likasi, Kongo)
"De ontwikkeling van het Europees Monetair Stelsel
en van de rol van de E.C.U."

HU YUAN XIANG (Hunan, China) :
"The legal status within the European Economie Communi
ty of produets originating in the People's Republic
of China."

VAN HOECKE Rita (Wetteren) :
"De nieuwe uitbreiding van de E.E.G. en de lidstaten
van het Middenlandse-Zeegebied."

VAN VLAENDEREN Marleen (Gent) :
"Recente tendenzen betreffende het recht van vestiging
en het vrij verrichten van diensten binnen de E.E.G."

VELLEMAN Jan (Gent) :
"De Europese Topconferentie sedert Stuttgart (17-19
juni 1983)."
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SCHOOL VOOR CRIMINOLOGIE

LICENTIES

(Ze iieentie"+ enige p~oe6)

AERS Xavier (Sleidinge) :
"Het opzetten van preventiecampagnes door de rijkswacht?
Een literatuurstudie van de argumenten pro en contro
i.v.m. preventie door rijkswacht of politie."

BLOEYAERT Marc (Kortrijk)
~Kanttekeningen bij misdaadverslaggeving in kranten."

•

•

BOONE Carlis (Gent) :
"De Bewakings- en Opsporingsdiensten (B.O.B.) en de
Gerechtelijke politie bij het Parket (G.P.P.)-structuur
en organisatie. Een vergelijkende studie."

BULCKE Marianne (Oostende)
"Definities van deviant gedrag bij zigeuners
drukking van cultuurconflict."

een uit- •
CLAUS Michel (Mortsel)

"Gemeentepolitie en openbare ordehandhaving. Analyse
van de wetgeving - onderzoek naar de toestand bij
de gemeentepoli tie te 1'...n tyTerpen. "

DE BACKER Timo (KasseI)
"Het penitentiair verlof in Belgi!."

DEBOEL Robert (Wilrijk)
"Het Openbaar Ministerie en Z1]n vervolgingsbeleid.
Een studie van de afhandeling van strafzaken inzake
slagen en verwondingen bij de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen."

DE BROUWER Ann (Zottegem)
"De tendens tot eigenrichting in onze maatschappij."

DE CONINCK rranky (Gent) :
"Hiswrisch -sociologische analyse van straftaarstelling
van porrlografie in Belgi! en Nederland."

DECUYPER Jo (Izegem)
"Havenpolities en criminaliteitsbestrijding."

DE HENAU Johan (Oudenaarde)
"De dader van de in Belgi! gepleegde hold-up."

•

•
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DEPREZ Mia (Diksmuide)
"Relatie tussen het fuctioneren op school en delinkwent
gedrag. Een literatuurstudie."

DE SMEDT Michel (St.-Agatha-Berchem)
"Het gebruik van vuurwapens door rijkswacht en gemeente
politie. Analytische studie van de bestaande wetgeving."

DE SLOOVER Bruno (Elsene) :
"Het politieoptreden bij voetbalgeweld."

DEWEERDT Philippe (St.-Arnandsberg)
"Toelichting op enige problematiek in het dispositief
'900 I."

DE WOLF Harlinda (Temse) :
"De maatschappelijke dienstverlening
sanctie voor delinquente jongeren."

een alternatieve

ELEN Marc (Antwerpen) :
"De filrnkeuringscornrnissie en de jeugdcriminaliteit
in relatie tot de a~ressieve bioscoopfilm."

ELST Danny (Kapellen) :
"Schotwonden veroorzaakt door oorlogswapens."

GEENS Patriek (Ukkel) :
"Criminaliteitspreventie en het beleid gevoerd door
de politiekorpsen."

GEVAERT Freddy (Brugge)
"A.D.R.-wetgeving, het vervoer van gevaarlijke stoffen
in Belgii:!."

GURDEBEKE Stefan (Roeselare) :
"Zogenaamde kleine vermogensdelikten, een criminele
politiek."

HOFMAN Hans (Gent)
"Een onderzoek naar mogelijke emancipatorische funkties
van het strafrecht."

KOEKS Jozef (Halle) :
"De opvang van alcoholisten in de gevangenis."

LEPPENS Johan (Neerpelt)
"Onderzoek naar (mogelijke) preventieve akties van
kleine politiekorpsen tegen kleine criminaliteit."
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LEYSEN Geert (Turnhout) :
"De beeldvorming over het slachtoffer in de Vlaamse
dagbladpers: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse."

LIEVENS Hilde (Aalst)
"Het beginsel van de vrlJe bewijslevering in straf
zaken en de gronden van rechtvaardiging."

MARKEY Kristiaan (Aalst)
"Het politiek misdrijf naar Belgisch en Internationaal
Recht."

MARTENS Jeanine (Wetteren) :
"Aantasting van biocoenosen door de mens. Waterver
ontreiniging in criminologisch perspektief."

MARTENS Rigobert (Beernem) :
"Van jeugdbescherming naar jeugdrecht. Een overzicht
van de discussies en de huidige stand van zaken."

NEIRINCK Geert (Brugge)
"Een analyse van de evolutie van het criminaliteits
patroon in Brugge van 1963 tot 1983 aan de hand van de
gemeentelijke politiestatistiek."

NICODEME Jean (Gent)
"De bescherming van de persoonlijke levenssfeer in ver
band met databanken."

PYL Georges (St.-Niklaas)
"Vervolging en Seponering. Een onderzoek naar het
vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie inzake
winkeldiefstallen."

RUYPERS Hubert (Ekeren)
"De politionele aspecten van de voornaaMste reglemen
tering met betrekking tot het goederenvervoer over de
weg."

SAINT Luc (Leuven) :
"Wapenbezit en wapendracht bij particulieren (een
studie van wetgeving en praktijk)."

SEGHERS Serge (Assenede)
"Het vertrouwenartscentrum."

SINTOBIN Nikolaas (Brugge)
"Toepasselijkheid van de regelen van het Gerechtelijk
Wetboek op betekening in strafzaken."

411

411
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SMEYERS Luc (Antwerpen) :
"Publiek en politieonderzoek met betrekking tot moge
lijke maatregelen om de relatie tussen het publiek en
een stedelijk politiekorps te verbeteren."

SNOECK Christof (Lokeren) :
"Evolutiepatronen in de beveiliging van industri~le

bedrijven."

SOETINCK Patrick (Aalst) :
"Drugproblematiek in Vlaanderen : evolutie van 1961
tot op heden t.a.v. het opsporingsapparaat."

TAVERNIER Luc (Oostende) :
"Agressie en verste,delijking,"

THYSEBAERDT Christine (St.-Margriete)
"Kindermishandeling, wat gebeurt er met de ouders ?"

VAN AERSCHOT Dirk (Aarschot) :
"Criminaliteit op de luchthaven Brussel-nationaal.
Een bespreking van de politionele organisatie, de cri
minaliteit en de veiligheidsaspekten."

VAN BELLEGHEM Ingrid (Brugge) :
"Analyse van de echtscheidingsperiade
en relationele zienswijze."

juridische

VANDERVENNET Rik (Pittem) :
"Sociale zekerheidsaanspraken van gedetineerden en
hun gezinsleden."

VAN DE VOORDE Chantal (Zelzate) :
"Sociaal-criminologische benadering van het heroIne
gebruik."

VANDEWALLE Grietje (Gent)
"Analyse van meer dan twintig jaar gevangenisbeleid.
Het penitentiair beleid gevoerd vanaf Minister van
Justitie Vermeylen tot op heden."

VAN GESTEL Jean-Pierre (Lier) :
"De verontreiniging van het natuurlijk milieu. Het
beheer van de afvalstoffen."

VANHOVE Pol (Kortrijk) :
"Beschouwingen rond arbeid, werkloosheid en ergothe
rapie in de hulpverlening bij (ex)-gedetineerden."

VAN SEVEREN William (Beernem)
"De vrouw bij de politie."
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VAN VAERENBERGH Joan (Aalst) :
"Neo-realistische crimineel-politieke voorstellen over
straf toemeting en strafuitvoering."

VAN VOLSEM Filip (Roeselare)
"De toepassing van artikel 416 van het Strafwetboek
in het politioneel optreden."

VERSAVEL Philippe (Gent) :
"Invloed van tranquillizers op het rijgedrag. Is een
reglementering noodzakelijk ?"

ti

ti

WILLEMS Dirk (Waarschoot)
"Slachtoffers van milieucriminaliteit
groep ?"

YSEWIJN Annemieke (St.-Niklaas)
"Genocide, criminologisch bekeken."

een weerloze

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN

AGGREGATIES HOGER ONVERWI]S

UYTTENHOVE Jozef (Antwerpen) :
"Studie van de overstuwingsverschijnselen bij nucleaire •
meetketens voor hoge resolutie gamma spectroscopie."

VAN DER JEUGT Joris (Lokeren) :
"Representaties van Li~:superalgebra's."

voeTORATEN

wül<urtde

DE WILDE Philippe (Gent) :
"Representaties en deelstructuren van de oneven dimen
sionale rotatiegroepen. "

PINCKET Jean-Pierre (Oostende)
"Riesz- en Hilbertmodulen over C2'-9-lgebra's."

PINCKET Willy (Oostende) :
"Bireguliere functies."

VAN MALDEGHEM Hendrik (Gent)
"Een karakterisatie van driehoeksgebouwen."



357

Natuuftkunde.

MBUNGU TSUMBU (Zaire) :
"Contribution ä l'êtude de l'êtat solide amorphe par
l'annihilation de positrons."

ONGENA Jozef (St.-Niklaas) : W
"Experimentele en theoretische studie van de kinetiek ~

van excimeervorming in Krypten."

RAES Frank (Kortrijk) :
"De omzetting van S02 tot H2S04-aërosol door ultraviolet 1
licht en" gammastraling; een studie uitgevoerd met be- 0\
hulp van submicron aërosol meetapparatuur."

RYCKBOSCH Dirk (Deinze)
"Fotoprotonreacties in het energiegebied boven de
reuzenresonantie."

Sc.he..i..kunde.

BHATTI Saq2in Anwar (Lahore, Pakistan) :
"Cationic Degradation of some Polythiiranes."

DEGRAVE Wim (Diksmuide)
"Struktuuranalyse van interferon- en interleukine
genen bij mens en muis."

DEVREESE Andrê (Poelkapelle)
"Totaalsynthese van guaianoliden
en (±)-estafiatin."

DEWANCKELE Jean-Marie (Turnhout)
"Totaalsynthese van (±)-QUADRON."

(±) -compressanolide X

ESPRIT Marleen (Kortrijk)
"Activeringsanalyse met cyclotron-geproduceerde snelle
neutronen voor de bepaling van Fluor, Cadmium en
Thallium. "

ISEBAERT Alex (Moeskroen) :
"Het gebruik van een Ge Li-NaI (Tl) anticoincidentie
spectrometer voor de meting van radiocontaminaties
in het aquatisch milieu van Schelde en Maas."

LAIRE Charles (Zwevegem) : <
"Studie van het voltammetrisch gedrag van het systeem
Hg(II)/Hg(I) en Hg(I)/Hg(O) aan een Iridiumelektrode."

MOHAMAD MASHALY (Egypte) :
"Investigation of car exhaust particulates by chroma- l5...
tographic techniques."
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NAEEM AKHTAR RABI (Lahore, Pakistan) •
"A contribution to organic synthetic methodes suitable

j
for (llC) labeling of physiological active compounds."

REYNIERS Marie-Françoise (Temse) :
. "Conformationele studie van diketopiperazinesystemen

met pipecolinezuur en 4-thiapipecolinezuur."

SCHUTYSER Patrick (Brussel) :
"Bepaling van spoorelementen in regenwater en droge
stofuitval met behulp van instrumentele neutronen
activeringsanalyse en inductief gekoppeld plasma
atoomemissiespectrometrie."

SIMOENS Geert (Petegem aid Leie)
"Scheiding en detectie van suikers in HPLC."

SPIESSENS Luc (Tielt)
"Studie van enkele structurele kenmerken van imidinen

met behulp van lH en 13c kernspinresonantie spectro
scopie."

STORME Paul (Varsenare)

~
"Totaalsrnthese van iridoïden met gefunctionaliseerde
bicyclo 3.3.0.{octenen en bicyclo! 2.2.1;/heptanonen
als intermediairen."

TEMMERMAN Ingrid (Aalst) :
"Karakterisatie en evaluatie van stationaire fasen
voor capillaire gas-chromatografie."

VERMEERSCH Joan (Deinze) :
"Farmaceutisch Aktieve Polymeren. Procaïnamide'bevat
tende Inuline Derivaten."

\f ZAMIER Mujahid (Pakistan) :
IJ,· "Phosvitin metabolism during avian

ment : Phosphoprotein, phosphatase
characterization."

Aa~d- en del6~to6kunde

embryonic develop
purification and

BIAYIKALALA Willy (Zaïre)
"Contribution à l'étude du magmatisme alcalin du
Massif du Hajuzi {Kivu - Zaïre}."

~OHAMrrnD HASSAN ABDEL RAHIM (Chartoem, Soedan)
"A contribution to the knowledge of suleimi series
and its different phases."
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MUSTAFA EL HAG (Soedan) :
"Een studie van de desertificatie gebaseerd op Land

Satbeelden (Noord-Kordofan - Soedan)."

Vie./tlzunde.

HUYLEBROECK Danny (Aalst)
"Het influenza virus H3-hemagglutinine : antigenische
variabiliteit, oorsprong en konstitutieve of geIndu
ceerde expressie in heterologe systemen."

JOOS Henk (Roeselare) :
"Een genetische studie van de funktionele organisatie
van het pTiC58 T-DNA en van de transfer van DNA uit
Agrobacterium tumefaciens naar plantecellen."

JYOTSNA SHARMA (Sakhun , India) :
"A study of the ne~atode fauna of three estuaries in
The Netherlands."

x
MARRANNES Roger (Ternat)

"Invloed van acidose door melkzuur en andere organische ~
zuren op de contractiekar~kteristiekenen de elektro
fysiologische eigenschappen van hartspierpreparaten."

VAN LIJSEBETTENS Marie (Berchem)
"Studie van de integratie en expressie van het T-DNA
van Agrobacterium tumefaciens in gekloneerde en ge
transformeerde cellijnen van Nicotiana tabacum."

VAN STALLE Jan (Alst) :
"Revisie van de Afrikaanse soorten van het tribus X
Pentastirini (Homoptera, Fultoroidea, Cixiidae)."

VRANKEN Guido (Hasselt) :
"Een autoêcologische studie van brakwaternematoden
in laboratoriumomstandigheden."

P.f.aYltlzuYlde.

GRYSEELS Machteld (Ukkel) :
"Een experimentele benadering van de fytosociologie
van moerasvegetaties, in het kader van het beheer en
het behoud van de rietlanden van de Blankaert (Woumen,
West-Vlaanderen)."

KEMPENAERS Walter (Mortsel) :
"Expressie van menselijk (Jinterferon en interleukine
2 cDNA genen door Saccharomyces cerevisiae in intra
cellulaire en in gesecreteerde vorm."
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VAN DEN MOOTER Michaël (Niel) :
"De taxonomie van het plantpathogene bakteriënge
slacht Xanthomonas Dowson 1939."

LICENTIES

Wülwrtde

ARENTS Hans (Gent)
"Cosmologische gevolgen van Populatie 111 sterren."

BARTIER Ann (Kortrijk) :
"Klassen van integreerbare Hamiltoniaanse systemen."

BONDUELLE Filip (Poperinge) :
"Extremum- en invariantievraagstukken in de variatie
rekening."

BRACQUEZ Anneke (Gent) :
"Normidealen van compleet continue operatoren."

BRYON Geert (Zottegem)
"Representaties van de Euclidische groep in het vlak."

BURGELMAN Frank (Wetteren) :
"Locale symmetriegroepen van partië!le differentiaal
verlijkingen."

CALLENS Claudine (Tielt)
"Representaties van eindige groepen en toepassingen
in de quantummechanica."

CLAEYS Beatrice (Gent) :
"Bifurcatie van subharmonische oplossingen in een
epidemiemodel."

CORDY Karine (Oostende)
"Rotaties in de quantummechanica."

DE PELSMAEKER Ilse (Aalst) :
"Vergelijkende studie van diverse canonische storings
methoden."

DEPLA Cecilia (Roeselare)
"Fixpuntstellingen."

DE SCHRIJVER Luc (Oostende)
"Studies van het stellaire drielichamen vraagstuk."

ti

ti

ti
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DEVELTER Inge (Mechelen)
"Niet-lineaire golven in plasma's met meerdere compo
nenten. "

DHAENE Jan (Deinze)
"De LMTO-methode voor bandstructuurberekeningen in
kristallen."

DHONDT Jan (Gent)
"AlgebraIsche K-theorie enkele resultaten."

DUPON Ann (Brugge)
"Studie van transmissie en reflectie aan kernpoten
tialen bij middel van de methode der eindige diffe
renties."

EVERAERT Christine (Elsene) :
"Toepassen van de waarschijnlijkheidsrekening op ver
schillende takken van de verzekeringen."

FASEUR Peter (Gent) :
"Veralgemeende Hamilton-Jacobi theorie voor niet
conservatieve holonome systemen."

GHYS Ingrid (Wilrijk) :
"Globale stabiliteit in dynamische systemen van het
Volterra type."

LAUWAERTS Patricius (Scheldewindeke)
"Enkele aspecten van de elementaire deeltjes fysica."

LEMEY Filip (Tielt)
"De evolutie van niet-lineaire ion-acoustische plasma
golven."

MANGELSCHOTS Johan (Melle)
"Lie-algebraIsche beschrijving van één-deeltjes spectra
in de quantummechanica."

MEERPOEL Anne (Balegem)
"Directe constructie van exacte solitonoplossingen."

OUVRY Anneke (Gent)
"Het bestaan van eèn lifting voor strikt localiseerbare
ruimten. "

PAPEGNIES Pieter (Opbrakel)
"Dynamica van symmetrische en asymmetrische niet
conservatieve systemen."
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PATTYN Serge (Oostende) :
"Gelijkvormigheidsanalyse van dynamische sytemen."

PLOVIJT Pascal (Gent) :
"Niet-lineaire akoestische golven in dissipatieve
middens."

ROGGE Mieke (Deinze) :
"Het veld van de surreële getallen."

ROOSE Jan (Brugge) :
"Een q-veralgemeende Boson beschrijving van quantum
mechanische systemen."

RYCKEBUSCH Ann (Nieuwpoort)
"Wiskundige modellen van levensverzekeringen."

STEENACKERS Anna (Turnhout)
"Rationale punten op elliptische kurven."

STEVENS Marleen (Gent) :
"Priemtestalgoritmen."

SUCAET Sonia (De~nze) :
"Cosmologische modellen."

VAN CLEEMPUT Ria (Zele)
"Optischs diffractie en holografie."

VAN DE KERCKHOVE Christa (Eeklo) :
"Quantummechanische benadering van het elektromagne
tische emissie- en absorptieproces."

VAN DEN BROUCKE Ria (Oostende) :
"Spectrale representatie van operatoren in Hilbert
ruimten."

VAN DEN STEEN Hans (Wetteren) :
"Fragmentatie van interstellaire wolken."

VAN DE PUTTE Geert (Lokeren) :
"Ontmoetingen tussen zwervende deeltjes en planeten
in ons zonnestelsel."

VAN HEE Koenraad (Deinze) :
"Algebraïsche en meetkundige aspecten van de codetheorie."

VANTHOURNOUT Jan (Roeselare) :
"Benaderingen in genormeerde lineaire ruimten door
elementen van lineaire deelruimten."

•

•

•

•

ti

ti

ti
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VAN VLASLAER Veerle (Duffel) :
"De spectrum genererende SO(2,1)-Lie algebra."

VERSCHUEREN Maria (Hoogstraten) :
"Hankel en Toeplitz matrices."

WAUTERS Dirk (Sleidinge)
"Elliptische functies."

Na:tuuJtlwnde.

The.aJte.:ti~ehe Jtieh:ting

DEFEVER Filip (Oostende)
"Studie van een exact oplosbare en Schr5dingerverge
lijking met behulp van analytische en groepentheore
tische methoden."

SEVRIN Alexandre (Mol) :
"Dynamische sYmmetrie~n in het interagerend neutron
proton Bosonmodel."

ExpeJtirnen:te.te Jtieh:ting

BRACKE Martine (Aalst)
"Een A E-E systeem, voor de studie van intermediaire
energie fotonucleaire reacties."

D'EER Anna-Maria (St.-Niklaas) :
"Studie van een gasjet transportsysteem."

DHONDT Filip (Gent)
"Nauwkeurige concentratiebepaling van koper-gecorre
leerde diepe niveaus in ultra zuiver germanium met
behulp van DLTS."

FIERMANS Veronique (Aalst) 4
"Experimentele studie van de He(!,po) reactie."

HOLBROUCK Piet (Lemb~ke) : 3 238
"Emissie van het He en H in de fotofissie van U
met 15 en 20 MeV remstraling."

POELMAN Dirk (Gent)
"Studie van paramagnetische atomaire en moleculaire
zwaveldefecten in NaCl en Kcl."

POELMAN Hil~e(St.-Amandsberg) :
"Studie van de invloed van de oppervlakbehandeling
op p- en n-type InP Schottky-barrières."

--------------------------- --
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TRANGEZ Jan (Gent)
"Magnetostrictie- en anisotropieonderzoek aan coxFe3-x04

(x = 0,03 en 0,1) bij lage temperaturen en hoge magne
tische velden in een cryogene spoel."

VAN BELLINGEN Herman (Aalst)
"Magnetostrictie- en anisotropieonderzoek aan cOO,8Fe2,~04

bij lage temperaturen en hoge magnetische velden."

VAN DINGENEN Rita (Leuven) :
"Het gebruik van een 'flow'-rèactor en een 'batch'
reactor voor de studie van foto lytische en radio
lytische aërosolvorming uit de gasfaze."

VAN HOOREBEKE Luc (Gent) :
"Studie van de hoekdistributies in een preëquilibrium
fotonucleaire reactie."

VAN WELDEN Danny (Oudenaarde)
"Optimalisatie van een gepulste moleculaire stikstof
laser. Invloed van SF6-bijmenging op de energie."

VERHEYEN Peter (St.-Amandsberg)
"Experimentele studie van de temperatuursafhankelijkheid
van n-type GaAs!WTi Schottky-barriêre."

WEYN Luc (St.-Niklaas) :
"Optimalizering van een levensduurspectrometer bij
positronannihilatie."

Sc.heikurtde

Ric.h~irt9 : Sc.heikurtde

BEKAERT Pierre (Gent)
"Studie van de vernetting van gelatine door middel van
dextraandialdehyde."

BOCKSTAELE Patrick (Wetteren)
"Oplosbaarheidsgedrag van caHP04 .2H 20 in het systeem

Ca(OH)2-H3P04-UX(BOH)-H20 bij 25°C."

CASTELEYN Karin (Torhout) :
"l1ul tiëlementanalyse van vliegas door instrumentele
protonen-activeringsanalyse."

CAUWBERGHS Serge (Elsene) :
"Studie van de invloed van een conformationeel ver
ankerende groep op de reactiviteit en stereoselectivi
teit van de intramoleculaire Diels-Alderreactie." •
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CLAEYS Frank (Gent)
"Kationische degradatie van poly(trans-dimethylthiiraan)."

CORNILLE Philippe (Gent) :
"Bepalen van magnesium en zirkonium met behulp van
inductief gekoppeld plasma-atoomemissie spectrometrie."

DE BOEVER Philip (Eeklo) :
"Photochemische selectiviteitsstudie van de reactie
tussen verzadigde gemengde trialkyltinhalogeniden en
iodium. "

DEBOUVERE Bart (Ieper) :
"Inleidend onderzoek voor een alternatieve totaalsyn
these van guaianoliden."

DEVENYNS Johan (Oudenaarde)
"Inleidende studie van de dissolutiekinetiek van octo
calciumfosfaat."

DIERICKX Anneke (Dendermonde)
"Synthese en eigenschappen van gekwaterniseerd poly
(N-tert. butylaziridine)."

LINGIER Stefaan (St.-Amandsberg)
"Studie van lokale foto~nektrochemischeeigenschappen
van halfgeleiders door middel van de Scanning Laser
Spot (SLS)-techniek."

MORTIERS Kristiaan (Schoten) :
"Experimentele bepaling van nucleaire constanten voor
de ko-standaardisatiemethode in (n-'l{) -activerings-
analyse." ()

RUYSSCHAERT Yves (Avelgem) :
"Studie van de Norrish type I fotofragmentatie in
gefunctionaliseerde 2-norbornanonen. Invloed van een
EXO C-7 substituent."

SACCASYN Eric (Gent)
"Fotochemische en kinetische studie van de reaktie van
triëthyltinbromide met atomair iodium."

SCHUDDINCK Gunter (Temse)
"Chromatografische bepaling van polyoxyvetzuren in
bier."

STEENBEKE Geert (Gent)
"Evaluatie van silicagel met vergrote pori~n voor
hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC)."

VAN EVEN Danny (Turnhout) :
"Ionchromatografische bepaling van anorganische kationen
en anionen."
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VAN HOVE Renaat (Gent)
"Scheiding van enantiomeren met behulp van hoge druk
vloeistofchromatografie (HPLC) met chirale stationaire
fasen."

VAN MEIRVENNE Dirk (St.-Niklaas)
"Synthese en reakties van telechelisch poly-tetrahydro
furaan."

VAN RYCKEGHEM Marc (Gent)
"Bepaling van kwik in plantenmonsters via nat-chemische
destructie en koude damp atoomabsorptiespectrometrie."

VANSTEENKISTE Stefan (Roeselare) :
"Bereiding van polymeren waarop celspecifieke liganden
zijn ingebouwd. Synthese van hepatocietspecifieke
liganden."

VERBIEST Pascal (Eeklo) :
"Kwikbepaling in steenkoolmonsters met behulp van natte
destructie en koude damp atoomabsorptiespectrometrie."

VERCAUTEREN Ronny (St.-Niklaas) :
"Studie van de 4-nitrofenylcarbonaatactivering van
dextraan."

VERCRUYSSE Ronny (Avelgem) :
"Bepaling van spoor- en hoofdelementen met behulp van
neutronenactiveringsanalyse."

VERGAUWE Donald (Eeklo)
"Optimalisatie van de pyrolytische bepaling van het

HPO~-gehalte in calciumfosfaten."

VERMEI REN Koen (Gent) :
"Bepaling en speciatie van sporen chroom in water."

WAUTERS Frank (St.-Niklaas)
"Evaluatie van een 'multi purpose' stationaire fase
voor hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC)."

Richting : Biotechnologie

BAUW Guy (Poperinge)
"Transfer van eiwitten na scheiding op polyacrylamide
gels : een nieuwe techniek voor het bepalen van de
aminozuurvolgorde en -samenstelling van eiwitten en
peptiden."

•
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DEMOL Hans (Galmaarden)
"De aminozuursequentie van cytochroom C-55l van de
fototrofe bacterie Ectothiorhodospira abdelmalekii."

DE WINDT Eddy (Eeklo)
"De exo- en endo-cellulasen uit Trichoderma reesei
kinetiek van de afbraak van en inhibitie door laag
moleculaire substraten en liganden."

FLAMEZ Daisy (Menen)
"Koppelingsmethoden voor de bereiding van immunotoxinen
samengesteld uit monoklonale antilichamen gericht tegen
het menselijk placentair alkalisch fosfatase en de
ricinus communis agglutinine 11- et-keten."

GOIJAERTS Saskia (Nieuwpoort)
"Optimalisering van kultuurmedia voor de productie van
D-sylose isomerase uit Streptomyces violaceus-ruber."

MELKEBEEK Veerle (Aalst)
"Intra- en intergenerische verwantschappen van spiril
vormige organismen."

RASPOET Danielle (Aalst)
"Verwantschapsstudie van het 'Erwinia herbicola' 
Enterobacter agglomerans complex door middel van DNA:
DNA hybridisaties."

SAEY Lieven (Aalter)
"Onderzoek naar de uitgebreidheid van de bindingscentra
van de exocellobiohydrolasen I en 11 uit Trichoderma
reesei met behulp van UV-verschilspectrometrie."

TOMME Peter (Gent)
"D-xylose isomerase uit Streptomyces violaceus-ruber
en Actinoplanes missouriensis : kobaltbepaling met
nitroso-R-zout en atoomabsorptiespectrometrie."

VANDEWIELE Benny (Roeselare)
"Bijdrage tot het bepalen van de primaire structuur
van het Dihaem-cytochroom C-552 van Pseudomonas per
fectomarinus : zuivering en sequentiebepaling van de
peptiden bekomen na splitsing met Staphylococcus
aureus protease."

VAN KAER Luc (Hamme)
"Studie van het hond fibroblast interferongen. "

WILLE christophe (Beernem)
"De exo- en endo-cellulasen uit Trichoderma reesei
hun zuivering, karakterisatie en modificatie."
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Aa~d- en det6~to6~unde

Natuu~weten~Qhappet~j~e ~~Qht~ng

DAELMAN Kristel (Beer se) :
"Kalkschalig nannoplankton uit het Eoceen van de borin
gen Ursel en Maldegem (N.W.-Belgi~)."

JACOBUS Pol (St.-Michiels) :
"Geulen, kreken en veenplaten rond de Zwinmonding in
de omgeving van Damme."

MAENHAUT VAlT.LEltBERGE Vincent (Deinze) :
"De Warandemotte te Veurne : Site catchment en voor
naamste grote huisdieren (varken, rund)."

VAN CRAENENBROECK Karel (Beveren-Waas)
"Slibvoorkomens op het strand langs de Belgische West
kust."

BASSLEER Sabine (Sleidinge)
"Een petrografische studie van het mikrokwartsiet
van Wommersom."

DE BRUYN Axel (Ninove)
"Hydrogeologische studie van de stad Antwerpen."

DE CEUKELAlRE Marleen (Aalst) :
"Hydrogeologische studie van de periferie van de
stad Antwerpen."

DE COCK Veerle (St.-Niklaas) :
"Een ontwerp van een seismisch-geologisch gegevensbe
stand voor het Belgisch continentaal plat."

DEDECKER Dirk (Brugge) :
"De kristallisatiegraad en verwering van de micaglim
mers van het zwak metamorfe Boven-Gedinniaan van Zuid
BelgH!. "

DETROYER Patrick (Ninove)
"Petrografische studie van de ijzerhoudende zandstenen
van het Diestiaan van de ZUidvlaamse heuvels."

DE VOS Marc (Brugge)
"Bijdrage tot de hydrogeologie van de Moeren (Veurne)
en omliggende gebieden."

•
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GERETSHAUSER Karin (München, West-Duitsland)
"Mineralogische studie van de verwering van doleriet
dykes op Cap Frehel (Frankrijk)."

JONCKHEERE Raymond (Oostende)
"Datering van apatiet uit het alkalisch plutonisch
complex van de Boven-Ruvubu (Burundi) met behulp van
de fissiesporenmethode."

MOMBERS Karina (Ukkel)
"Datering van sfeen uit het alkalisch plutonisch complex
van de Boven-Ruvubu (Burundi) met behulp van de fissie
sporenmethoden."

PIETERS Eric (Wilrijk)
"Interpretatiemethoden voor refraktieselsmische metingen
toegepast op horizonten van Balegemse steen."

VAN DER SLUYS Jan (Leuven) :
"Sedimentologisch onderzoek van afzettingen rondom een
barietlichaam te Fleu~us."

VAN DE VELDE Philippe (Gent) :
"Bijdrage tot de studie van de basisch magmatische
gesteenten van het Malagarasiaan in Zuidoost-Burundi."

VERSCHUREN Mark (Gent) :
"Interpretatie en driedimensionele (3-D) voorstelling
van reflektieselsmische opnamen van een paleoreliêf
op het Tertiair substraat in de Belgische Noordzee
sektor."

BUYSE Jack (Veurne)
"Geofysische interpretatie van magnetische en gravime
trische anomalieên in het Massief van Brabant."

CORNE Els (Wevelgem) :
"Bijdrage tot de geomorfologische kennis van het
Centraal Kundelungu-plateau."

DEGRAEVE Luc (Gent) :
"Destelbergen (m.i.v. Heusden) als banlieugemeente in
het Gentse stadsgewest."

DE LOMBAERDE Martine (Oudenaarde)
"Studie van de grondverschuivingen in het westelijk
deel van de Vlaamse Ardennen."
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DERIEMAKER Veronique (Oudenaarde) :
"Vergelijkende studie van de tertiaire sector in
Oudenaarde en Ronse."

DE RYCKE Peter (Beernem)
"Recente landschapstransformatie in West-Zeeuws-Vlaande
ren (1957/59-1984)."

DESENDER Goedele (Roeselare)
"Rioolwaterzuivering in het Vlaams gewest."

DE STAEPELAERE Geert (Oudenaarde)
"Recente landschapstransformatie in oostelijk Zeeuws
Vlaanderen (1957-1984)."

DEVOLDER Mia (Tielt)
"Een analyse van de bevolkingsmigraties in Ingelmunster
tijdens de periode 1890-1983."

DE VOS Geert (Lokeren)
"Economisch-geografische studie van de tertiaire sector
in Sint-Niklaas en Beveren-Waas."

D'HûNDT Frank (Gent) :
"Gent : van stad tot stadsgewest, een verkennend onder
zoek aan de hand van topografische kaarten."

DUMOLLIN Jasmine (Oostende) :
"Vegetatiekundig onderzoek van de vochtige gebieden
in de Oostendse polders."

GHEYSEN Kathleen (Kortrijk) :
"De interne differentiatie en het suburbanisatieproces
in het Kortrijkse stadsgewest."

JOOS Sven (Gent) :
"Onderzoek naar de uitvening in de Wase Scheldepolders
op basis van pollenanalyse."

KONINGS Philip (Blankenberge) :
"Morfodynamiek van het strand en aanzanding in de
havengeul te Blankenberge."

LAGROU Christa (Varsenare) :
"Bijdrage tot de experimentele studie van de Eolische
abrasie."

LEJEUNE Sabina (Brugge) :
"Recente evolutie van de fluviatiele werking van de
Rivierbeek te Oostkamp."

LYBEER Tom (Roeselare) :
"Enkele aspecten van de dynamica van een iceshelf.
Dronning Maudland, Antarctica."
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MAES Patrick (Zottegem) :
"Een onderzoek naar de uniformisering van het cultuur
landschap in vijf gemeenten uit het Vlaamse gewest
tijdens de ,periode 1960-1985."

MUYLAERT Martine (Waarschoot) :
"Theoretische evaluatie van enkele waterhuishoudings
modellen."

ROOSE Pascal (Oostende)
"Landschapsreconstructie bij de Romeinse site te
Kerkhove - op basis van palynologisch onderzoek."

SEURINCK Kathleen (Anderlecht) :
"Een vergelijkende studie naar sporen van Eolische
abrasie op grind."

VAN CAENEGEM Jan (Gent)
"Reliëfswijziging in het licht van archeologische
gegevens : twee case-studies in het Zwalmbekken."

VAN DER BURGHT Ann (Aalst)
"Enkele aspecten van de variabiliteit van de neerslag
over BelgH!."

VAN WESENBEECK Philippe (Luxemburg)
"Analyse van het woningenbestand in de Vlaamse en Brus
selse stadsgewesten (m.i.v. de'foren,zengebiedenltijdens
de periode 1961-81 in ruimtelijk perspectief."

YSENBRANDT Ann (Brugge)
"De interne differentiatie en het suburbanisatieproces
in het Brugse stadsgewest."

V'<"eJtkuYlde

Mo~6otog'<"~~h-~y~temat'<"~che ~'<"~ht'<"Ylg

ALDERWElRELDT Mark (Gent) :
"Verspreiding en oecologie van de Belgische Lycosidae
(Araneae) ."

APPELS Juul (Turnhout)
"Verspreiding en oecologie van water- en oppervlakte
wantsen in Limburg."

BRENDONCK Luc (Blankenberge) :
"Studie van het macrobenthos van een ondiep station
in de Noordzee."
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DAELMAN Luc (St.-Niklaas) :
"Studie van verticale distributie van nematoden in
aardappelvelden in het Vlaamse landsgedeelte."

DEVELTER Dirk (Roeselare)
"Oecologische studie van het macrozoöbenthos op de
slikken van Vianen (Oosterschelde, Nl.)."

DE WETTER Peter (Oostende)
"Evolutie van vleugel- en vliegspierontwikkeling bij
loopkevers, in relatie tot hun verspreiding in België
(Coleoptera, Carabidae)."

HUTSEBAUT Mieke (Aalst) :
"Een systematische studie van de nematodenfauna bij
enkele landbouwgewassen in Vlaanderen."

LAMMERTYN Filiep (Waregem)
"Experimenteel onderzoek van de prooiselektie en
de habitatkeuze bij vogels."

LIEVROUW Marc (Tielt) :
"Voedseloecologie van overwinterende ganzen (Aves
Anseriformes) in de Oostkustpolders (W.-Vl.)."

MARTENS Ann (Temse) :
"Seizoenale en verticale distributie van zoöplankton
in een mesotroof reservoir in Oost-Vlaanderen."

I•

•

•

SEYS Jan (Brugge) :
"De spinnenfauna (Arachnida
leidende graslanden."

Aranea) van beekbege-

VAN DOORSLAER Hugo (Bornem)
"Archeozoölogie van de Warandemote te Veurne."

VAN HOLSBEKE Kathleen (Gent) :
"Studie van het meiobenthos in het sublitoraal van
de Belgische kustzone."

WINDEY Guido (Baasrode)
"Dagelijkse migratie bij nematoden in de Oosterschelde."

Fy~iotogi~~h-bio~hemi~~he~~~ht~nR

BOFFE Ann (Tienen) :
"Vergelijkend toxicologisch onderzoek naar subletale
effecten bij de mariene nematode Monhystera disjuncta
(Bastian, 1865)." •
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CASTEELS Peter (Luluaburg, Kongo) :
"De respons van Hemocyten op lichaamsvreemde stoffen
bij de honingbij (Apis Mellifera L.)."

DE BEURME Freya (Brugge)
"Immunohistologische lokalisatie van cytokeratine
determinanten in rundepitheelweefsels."

DE VLIEGHER Ludo (St.-Niklaas)
"De immunologische kruisreactie tussen Hyrnenolepis
microstoma en H. Muris-sylvaticae in de muis (Mus
musculus)."

DIERICKX Sabine (Hamme) :
"Identificatie van plantepromotor DNA segmenten."

LINDEMAN Stefan (Leuven)
"Bijdrage tot de bepaling van de primaire structuur
van het cytochroom C

3
van Rhodopseudomonas sferoIdes."

PATTIN Caroline (Ieper)
"Histochemische localisatie van epidermaal transgluta
minase en zijn glutamyldonorsubstraten in rundsepider
mis en in menselijke epidermale woekerweefsels."

SPITAELS Rik (Geraardsbergen)
"De humorale respons in het serum van de muis tegen een
Hytnnclepis muris-sylvaticae infectie."

VAN DEN LANGENBERGH Micheline (Hoogstraten)
"Analyse van cystokeratines en desmoplakines uit
rundersnuit."

VANDINGENEN Elisabeth (Leuven)
"Bijdrage tot de bepaling van de primaire structuren
van het cytochroom C-552 van Pseudomonas perfecto
marinus."

VANHAESEBROECK Bart (Deinze) :
"Interleukine-2 geaktiveerde cytolytische cellen
fenotypische en funktionele karakterisatie."

VERSCHUEREN Koen (Gent) :
"Zuivering van het Hymenolepis muris-sylvaticae antigen."

Rich~ing : Bio~echnologie

BOERJAN Wout (Antwerpen)
"Bijdrage tot de studie van het endocellulase II uit
Trichoderma reesei QM9414 : specificiteitskinetiek
en transfe~eigenschappen."
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COOPMAN Peter (Kortrijk)
"Invasiviteit en metastatisch vermogen van rat- en
muiscellen na transfectie met bovine Papilloma virus
DNA."

DEBEUCKELAERE Wim (Zwevegem)
"Fenotypische studie van stammen behorende tot de
Erwinia amylouora groep (Sensu Dye, 1968)."

INGELBRECHT Ivan (Varsenare)
"Expressiesignalen van het gen voor de kleine subunit
van Rubisco : rol van sequenties downstream van
de promoter."

LEMAN Katelijne (Tielt)
"Taxonomische plaatsbepaling van meerdere bacteri~n

taxa."

MERTEN8 Nico (Mortsel)
"KlOnering van een tRNA (Arg.) gen uit faag T4 op
expressievektoren in Escherichia coli."

MOLIN Anne (Aalst)
"Antimicrobiële eigenschappen van propolis."

PELEMAN Johan (Dendermonde)
"Karakterisatie van het tryptophaan synthetase gen
van Arabidopsis thaliana en Hyoscyamus muticus."

SAELENS Sybil (Ieper)
"Isolatie en karakterisatie van dihydrofolaatreduktase
deletiemutanten van ratlever cellen."

SNYERS Patriek (Schoten)
"Ultrastructurele lokalisatie van plantenvreemde
eiwitten in bladcellen van Nicotiana tabacum door
middel van immurP-elektronen-microscopische labelings
technieken."

SUFFYS Philip (Kortrijk)
"Maligne invasiviteit en andere transformatiekarakte
ristieken van proefdiercellen na introductie van
oncogenen."

UNION Ann (Gent)
"Taxonomie van 'Moraxella' urethralis en andere micro
organismen van klinisch belang."

VAN DEN BULCKE Marc (Gent)
"Studie van T-DNA intermediairvorming bij Agrobacterium
tumefaciens na cocultivatie met plantencellen."

VANGRYSPERRE Werner (Ieper)
"D-Xylose isomerase uit Streptomyces violaceus-Ruber
modificatie van functionele groepen."
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Plantkunde

BEECKMAN Tom (Gent) :
"De mariene micro-epifyten (Chlorophyta, Paeophyta,
Rhodophyta) van de kust bij Boulogne (Pas-de-Calais,
Frankrijk) ."

COUDENYS Henk (Brugge) :
"Fytosociologische studie van enkele oude kreken te
Assenede {Oost-Vlaanderen)."

DE MAESENEER Machteld (Gent) :
"Fytoplankton en abiotische factoren van twee afge
sneden Schelde-meanders : het Zonneputje en de
Bruwee {bij Gent, Oost-Vlaanderen)."

GOGAERT Christel (Hamme) :
"Fytoplankton en abiotische factoren van twee afge
sneden Scheldemeanders : de Spanjaard en de Van Looy
put (bij Gent, Oost-Vlaanderen)."

ROSSEEL Lutgart (Oostende) :
"Fytosociologisch-ecologische studie van epifytische
vegetaties langs de Belgisbhe Westkust."

SCHOONACKERS Marc (Eeklo)
"Een vergelijkend-anatomische studie van de hoedstruk
tuur in het genus Russula (Basidio mycetes)."

STRUBBE Christina (Tielt) :
"Invloed van een bodemconditioneringsmiddel op de
zaadkieming en de kiemplantontwikkeling."

VANDENBORRE An (Gent) :
"Een revisie van de genera Lipocarpha, Hemicarpha
en Rikliella (cyperaceae)."

VYVERMAN Wim (Aalst) :
"Fytobenthon- en fytoperifytononderzoek van de Braakman
en de Westgeul (Zeeuws-Vlaanderen, Nederland)."

ZWAENEPOEL Arnout (Brugge)
"Een vegetatiekundige en ecologische studie van het
Vloethemveld (Zedelgem, Snellegem, Provo W.-Vlaanderen)."
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Fy~iologi~~h-bio~hemi~~he~i~hting

AELBRECHT Anne (St.-Niklaas) :
"ATP toename in Kalanchoë zaden tijdens de eerste imbi
bitie-uren: aandeel van aëroob en anaëroob metabolisme."

BATSLEER Marc (Gent) :
"Anaërobe lichtafhankelijke waterstofgasvorming door
Rhodobacterendoor een cocultuur met Clostridium."

COMPERNOLLE Hilde (Oostende) :
"De overleving van al dan I'Ii.et fytopathogene bacteriën
op verschillende tomatenvariëteiten (Lycopersicon
Lycopersicum (H. Farw.) met behulp van de raster-elek
tronenmicroscoop."

DE GEEST Greta (Aalst) :
"Studie van de door zeer lage en lage lichtdoses geln
duceerde zaadkieming van Kalanchoë blossfeldiana cv.
Vesuv."

LIBBRECHT Patrick (Kortrijk)
"Fenotypische karakterisering van de bakteriële verrot
ters op witloof tijdens de verschillende teeltstadia."

LOONES Marie-Anne (Nieuwpoort) :
"De overleving 'en al dan niet fytopathogene bacteriën
op Italiaans raaigras (Lolium multiflorum LAM.) en
mals (Zea mays L.) met behulp van de raster-elektronen
microscoop."

ONGENA Godelieve (St.-Niklaas) :
"Exudatie van niet-protelne aminozuren door wortels
van Lathyrus : fysiologische studie van het transport
mechanisme."

STUYVER Lieven (Aalst)
"Bijdrage tot de studie van het ezymatisch roten van
vlas."

TROMMELMANS Helena (St.-Niklaas) :
"Bijdrage tot de studie van. dè biosynthese van flavo
nolden in bloemen van Rhododendron simsii Planeh."

WILLEMS Anne (Beveren-Waas) :
"Taxonomische fijnstructuur en intergenerische verwant
schappen van 'Xanthomonas' ampelina."

•
WYLLEMAN Colette (Gent)

"Fenotypisch, genotypisch en gelektroforetisch onderzoek
van plantpathogene pseudomonas-soorten behorend tot •
de P. Acidovorans rRNA tak."
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BAELE Geert (Halle) :
"Ontwikkeling van een SP6 RNA polymerase afhankelijk
expressiesysteem in Escherichia coli."

DE BRUYNE Erik (Sleidinge) :
"Fenotypische eigenschappen van Corynebacterium sepe
donicum verwekker van ringrot bij aardappelen."

DE LOOSE Marc (Willebroek) : 6
"Bijdrage tot de studie van de synthese van N -acylade
ninen van het fenylacetyltype."

GOOSSENS Lutgart (Merchtem) :
"Bijdrage tot de studie van de synthese van N6-acylade
ninen van het cinnamoyltype."

MOONS Ann (Aarschot) :
"Studie van de inductie en transcriptie van het mense
lijk TNF-gen."

VAN DER STRAETEN Dominique (Gent)
"Konstruktie van vektoren voor klonering door direkte
expressie."

BodemlwYtde

BodemgeYte~e eYt bodem~la~~i6i~atie

AZWAR l1A'AS (Padang, Indonesië):
"Mineralogische en scheikundige eigenschappen van drie
gronden met potentiële zuurheid van Kalimantan (Indone
sië) . "

BAES Robert (Borgerhout) :
"Bodemkundige studie van tOfoseqUenties
vallei langsheen de Schone E kweg in het
(lBssgebied van Midden-België)."

door de droge
Zoniënbos

MOHAMED FARAH OMAR (Mogadisho, Somalia)
"Studie en kartering van bijzondere bodemkenmerken
in verband met de archeologische site van Kerkhove,
noord-westelijke grens van het Belgische lBssgebied."

RAI8 MOHAMMAD YASSEN (Homs, Syrië) :
"Buffereigenschappen van drie kleimineralen en twee
bodemmonsters van Syrië."

SAIF ABDUL ALIM KHALED (Qubbaita, Taiz, Yemen)
"Bodems en landevaluatie van het Wadi Surdud gebied
in de Arabische Republiek Yemen."
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SINTHURAHAT SOMYOT (Songkhla, Thailand)
"Landevaluatie voor rubber toegepast op enkele gebieden
in Thailand."

VANDEPITTE Bart (Blankenberge) :
"Karakterisatie van B-horizonten in aride alluviale
grindbodems in Saoudi-Arabiê."

VERA ELIZONDO WILFREDO (Santiago, Chili) :
"Mineralogie en micromorfologie van calcium-karbonaat
rijke bodems uit Chili."

Bodemchemie e» -6y~ica

MOUSTAOUI Driss (Meknes, Marokko) :
"Het chemisch gedrag van sporenelementen in kalkgronden."

Moleculai~e biologie

DECLERCQ Wim (Hamme)
"Studie van signalen nodig voor inductie van cytotoxici
teit in verschillende T-cel modelsystemen."

LABAERE Paul (Diksmuide)
"Plaats specifieke mutagene van het menselijk inter
leukine-2 gen."

VAN OSTADE Xaveer (Wilrijk) :
"In vitro expressie van eucaryotisch C-DNA."

FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE

AGGREGATIES HOGER ONVERWIJS

BRACKE Marc (Beveren-Waas)
"De invloed van (+)-catechine op het invasief gedrag
van maligne tumorcellen in vitro."

KAUFMAN Jean (Gent) :
"''nymtropin-releasing hormone I -immunoreactivi tei t in
biologische vochten bij de mens."

VANHOLDER Raymond (Gent)
"Studies van de pathofysiologie van actue nierinsuffi
ciëntie door kwikchloride."

t
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VOCTORATEN

BENOIT Yves (Deerlijk) :
"Onderzoek naar de geneesbaarheid van kwaadaardige
aandoeningen op kinderleeftijd. Retrospectieve studie
over 1139 kinderen behandeld in het Universitair
Kinderziekenhuis C. Hoof (1937-1982)."

CREVITS Luc (Ardooie) :
"Over de Nystagmus opgewekt door horizontale optokine
tische prikkeling van het perifeer gezichtsveld bij
de mens."

DE SCHRIJVER Guido (Aalst) :
"Flu<;>roimmunoassay met {1-D-galactosidase als marker
en haar klinische toepassingen."

DUPREZ Daniël (Waarschoot)
"Cardiovasculaire wijzigingen tijdens stimulatie van
de pressoreceptoren van het hoge- en lagedrukgebied
bij de mens."

KAGERUKA Martin (Mbanza, Rwanda)
"Etude êpidêmiologique de la mortalitê et morbiditê
pêrinatale et maternelle à la Clinique Universitaire
de Butare (République Rwandaise)."

KAY Brian (Chapeltown, Engeland) :
"Experimental and Clinical Studies of Alfentanil."

NOENS Lucien (Temse)
"De regulatie van de hematopoiese : de invloed van
lymfoki nes en andere cytokines op humane hematopoiese
invitro."

PlETTE Michel (Oostende) :
"Alcoholische leversteatose en plotselinge , onver
wachte natuurlijke dood : gerechtelijk-geneeskundige
implicaties en post mortem benadering."

VANHAESEBROUCK Piet (Kortrijk) :
"Invloed van een gewijzigde klinische methodologie op
de overlevingskansen en morbiditeit van baby's met
laag « 2500 g) en zeer laag « 1500 g) geboorte
gewicht.

VERHAAREN Henri (Antwerpen) :
"Studie over de invloed van ademhaling en antropome
trische variabelen op de echocardiografische meet
waarden bij het normale kind tussen 5 en 13 jaar."

-- --- ---------------------



380

LICENTIES

TERRY Paul (Temse)
"Ziekteverzuim: een nieuwe visie op een oude kwaal."

Spo~tgenee~~unde

COOLS Stefan (St.-Agatha-Berchem)
"Prestatievermogen en erfelijkheid. Gegevens en twee
lingstudies."

HOGER INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

Lr CENTI ES

BARBE Guido (Bree)
"Onderzoek naar motivationale aspecten bij competitie
roeiers."

BOGAERT Leen (Gent) :
"Invloed van bloefafnamen en re-infusie op het presta
tievermogen: literatuuroverzicht."

BOUTE Godelieve (Gent) :
"Invloed van mond- en tandaandoeningen op sportpresta
ties."

CAMPE Laurent (Dendermonde) :
"Longitudinale studie van de morfologie en het functio
neel prestatievermogen bij roeiers."

•

CLAEYS Marnix, (Gent) :
"ProteInurie na inspanning een literatuuroverzicht."

DE BEELDE Geert (st.-Niklaas)
"Militaire invloeden in de ontwikkeling van de licha
melijke opvoeding in België voor w.O. 1."

DE BRUYNE Ann (Zottegem) :
"Sociaal-maatschappelijk profiel van de vrouw in de
sport aan de hand v'an een literatuurstudie."

DE MANGELAERE Frank (St.-Amandsberg) :
"Kritische analyse van het leerplan Lichamelijke
Opvoeding en Sport in de observatiegraad van het V.S.O.
(katholiek onderwijs) met een onderzoek naar de
toepassingen in de onderwijspraktijk."
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DESIMPEL Kath1een (Torhout)
"Aanpassing van de hartfrequentie tijdens apnoe en
immersie."

DE VLIEGHER Dirk (Gent) :
"Het nut van vezels in de voeding."

DEVOLDRE Nicole (Gent)
"Evolutie van het lichamelijke prestatievermogen bij
mindervalide topatleten."

DHONDT Frank (Waregem)
"Pi1ootonderzoek naar de situatie van en behoefte aan
sporttechnische kaders in de Vlaamse sportverenigingen,
met een vergelijkende studie naar de toestand inzake
kadem in de sportvereniging in Vlaanderen en Nederland."

FIERS An (Gent) :
"Taping ter preventie van duimletse1s."

GEERAERT Dominique (Genk)
"Sport en astma - literatuurstudie."

GENBRUGGE Els (Gent)
"Exploratief onderzoek naar het sociaal-psychologisch
profiel van het aggressieve van de toeschouwer bij
voetbalwedstrijden."

GUENTER Peter (St.-Amandsberg)
"Een vergelijkende bewegingsanalytische tennisstudie
van de topspin- en backspinbackhand."

HEEZE Marc (Zelzate) :
"Hypervitaminosen in de sport."

HOSTE Wim (St.-Amandsberg)
"Voedingsonderzoek bij competitiezwemmers."

INGELS Floris (Lokeren) :
"Het fysieke prestatievermogen van de basketbalspelers
uit lagere reeksen."

KINDT Johan (Bruggel :
"Windsurfing beleid aan de Belgische kust."

MATTHYS Gerlinde (Gent)
"Lumbale lordose bij wedstrijdturnsters."

NOWE Kathleen (Gent) :
"Sport en apartheid in de Republiek Zuid-Afrika."
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PATTYN Hermine (Kortrijk)
"Een longitudinale studie van het algemene en
specifieke prestatievermogen bij zwemmers en zwemsters."

RIBBENS Inge (Ukkel)
"Bewegingsanalyse van de diagonaalpas bij het rolski~n."

SCHELSTRAETE Luc (Aalter) :
"De invloed van de socio-professionele klasse en
de leeftijd op de sportbeoefening (een literatuurstudie)."

VAN BEIRS Carlos (Gent) :
"Een bewegings-analytische studie van de laterale
rompbuiging bij de 'overarm throw'."

VAN HERREWEGHE Wim (Gent)
"Bewegingsanalyse van de hoogtesprong bij visueel
gehandicapten."

VANLOMMEL Gladys(Gent)
"De rol van de motoriek in het leesleerproces. Met
een onderzoek naar de relatie tussen motorische school
rijpheid en schoolresultaten."

VAN RENTERGHEM An (Sleidinge)
"Anthropometrisch profiel van de Belgische handbal
spelers."

VERDEGEM Peter (Gent)
"Voedingsonderzoek bij amateur- en profvoetballers van
Ie klasse."

VERHOEVEN Lena (Mortsel)
"Peiling naar de realisatie van de doelstellingen in
zake sport en spel op de vakantiekolonie aan zee."

WALGRAEVE Jan (St.-Niklaas) :
"Vergelijkende studie van twee verplaatsingswijzen
bij het blokken."

WAUTERS Alex (Assenede)
"Het mechanisme aan de basis van de elleboogkwetsuren
bij de handbalkeep(st)ers."
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FACULTEIT VAN DE TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

AGGREGATTE HOGER ONVERWIJS

MOENECLAEY Marc (Gent) :
"De invloed van sychronisatiefouten op de datarecon
structie in een ringvormig lokaal datanet."

VOCTORA TEN

DENTURCK Bart (Roeselare)
"Experimentele studie van geïntegreerde optische
structuren."

DEPOURCQ Marc (Deinze)
"Theoretische en experimentele bijdragen tot de
mikrogolfverwarming."

DERESE Ignace (Gent)
"De regeling van transportsystemen."

HAERS Frank (Oostburg, Nederland) :
"Experimentele analyse van windenergiekoncentratoren."

I
JOVANOVIC Slobodan (Cetinje, Joegoslavië)

"The effective resonance energy as a new parameter in
(n, 0 )activatio~ analysis wi th reactor neutrons."

MUTONDO WA MUTONDO (Yasa, ZaIre) :
"Etude théorique et expêrimentale de l'instabilité des
anneauxcirculaires chargés par l'intermêdiaire de cäbles
radiaux."

SIMOEN Eddy (Torhout)
"Studie van ultra-zuiver germanium voor de fabrikatie
van ~-detectors met behulp van Deep Level Transcient
Spectroscopy."

SNAUWAERT Paul (Knokke)
"Studie van de s\lir lbeweging in direkte injektie
dieselmotoren door middel van Laser-Doppler anemometrie."

TAERWE Luc (Gent)
"Aspecten van het stochastisch karakter van de druk
sterkte van beton met inbegrip van aanvaardingscon
troie."
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•VANCOILLIE Geert (Kuurne)
"Ontwikkeling van een aangepast turbulentiemodel voor
de numerieke simulatie van de transitiezone in een
grenslaag."

VANHOECKE Eddy (Ouwegem) :
"Studie van de mogelijkheden van de sputtertechniek
bij de realisatie van CU2S/CdS-zonnecellen."

VAN PARYS Ignace (Gent) :
"Hydrodesulfurisatie op een COMO/'(S -A1203-katalysator.''

VAN TRIMPONT Pierre (Ronse)
"De reforming van CJ-koolwaterstoffen op een Pt-A1 20

3


en Pt-Re-A1203-katalysator."

INGENIEURSWERKEN

•

ti

Bu~ge~iijk ingenieu~-a~ehiteet

BRUYNBROECK Patri'ck(Soest) : •
"De economische recessie en de gevolgen voor architek-
tuur en wonen."

BRYON Bernard (Ieper)
"Het rieten dak."

INGELAERE Bart (Roeselare)
"Het post-modernistisch denken."

LAMBERT Sabine (Beernem) :
"Meubeldesign en architectuur."

LECLERCQ Franky (Kortrijk)
"Wonen - Place des Vosges - Woonwaarden."

SCHAMP Wim (Gent)
"Vorm - tussen onder- en bovenorde."

THIERENS Dirk (St.-Niklaas)
"Een analyse van 'organische architectuur'
op F.L. Wright en Chr. Alexander."

toepassing

41

VAN DEN STEEN 'Anne (Wetteren) :
"Het beveiligen van bankgebouwen tegen externe crimi
naliteit."

VANDER CRUYSSEN Jean-Paul (St.-Amandsberg) :
"De invloed van verhinderde dilatantie op de schuif
weerstand van het zand van Mol."
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VAN HAMME Geert (Lier)
"Ruimtelijke ordening en leefmilieu in de binnenstad
van Lier."

VERBEKE Johan (Gent) :
"Patronentaal : zinvolle benadering van ontwerpen."

Bu~gt~lijk bouwkundig in9~nieuk

CAVENTS Yves (Turnhout)
"Rekenprogramma voor het ontwerpen van orthotrope
brugvloeren."

CORTVRINDT Guy (Aalst)
"Kritische beschouwingen omtrent de methode van Roll
berg ter bepaling van het draagvermogen van paalfun
deringen."

DEBRUYCKERE Rik (Gent)
"Momentenherverdeling bij de berekening van doorlopende
liggers van gewapend beton."

DEGEZELLE Jean (Roeselare) :
"Studie van de lasbaarheid van Cryalsim-staal a.d.h.v.
lassimulatie-proeven."

DERMINE Etienne (Antwerpen)
"Voorontwerp van een tunnel ter hoogte van het kruis
punt 'Heuvelpoort' te Gent."

DE VLEESCHOUWER Joost (Gent)
"Sandwichpanelen beproeving, berekening en ontwerp."

KINT Francis (Gent)
"Rekenprogramma voor het berekenen van invloedswaarden
met de vierde methode uit boekdeel 11 van '~erekening

van constructies' van Prof. Vandepitte."

LAROSSE Peter (Berchem)
"Rekenprogramma voor het ontwerpen van orthotrope
brugvloeren."

MAES Luc (Brugge) :
"Studie van een hydra-elektrische minicentrale op de
Dijle te Leuven (project 'Molens van de Dijie')."

MERTENS Hubert (Merksem) :
"Voorontwerp van een tunnel ter hoogte van het kruis
punt 'Heuvelpoort' te Gent."

OST Dirk (Dendermonde) :
"Gedrag van lassen met koudscheuren."
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PIETERS Ann (Gent)
"Sandwichpanelen : beproeving, berekening en ontwerp."

THOOFT Koenraad (Oudenaarde) :
"Berekening van de krachtverdeling in axiaalsymmetrisch
belaste vloeistofreservoirs, samengesteld uit cilinder
schalen, bolschalen, kegelschalen, platen en ringbalken."

VAEL Dirk (Kieldrecht)
"Studie van de lasbaarheid van 0,3 %-koolstof-stalen."

VANDEBROECK Marc (Hasselt) :
"Kritische beschouwingen omtrent de methode van
Rollberg ter bepaling van het draagvermogen van paal
funderingen."

VANDEPITTE Dirk (Gent)
"Het verband drukkracht - verkorting voor een drukstaaf."

VAN GASSEN Wim (Ekeren) :
"Keilbouten en betonschroefhulzen."

VYNCKE Jan (Gent)
"Digitale simulatie van reologische modellen - inter
actie staal-beton."

YSEBAERT Luc (Zottegem)
"Beproeven van cryogene materialen."

BU~ge~lijk we~ktui9kundi9-elekt~ote~hni6~hin~enieu~

(~;~htin9 : we~ktui9kunde)

CLARYSSE Luc (Oostende) :
"Studie ~n spanningsanalyse van horizontale cilinder
vormige opslagtanks en zadelsteunen."

CUVELIER Dirk (Kortrijk) :
"Torsietrillingen in de drijflijn van voertuigen."

DE BOIS Sonja (Brugge) :
"Simulatie van mechanismen met vervormbare leden."

DE BREUCK Paul-Etienne (Gent)
"Plastische vervormingen van buizen onder samengestelde
belasting."

DE CLERCQ Wim (Gent)
"Het dynamisch gedrag van een hydrostatisch radiaal
lager."

•

•

•

•

•
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DE KONINCK Stephan (Gent) :
"Bouwen bemeting van een vertikale as windturbine
met gestuurde schoepen."

DE MARE Carl (Kortrijk) :
"Determinerende kodering voor draaistukken bij de
ontwikkeling van CAD/CAM groepentechnologie."

DENECKER Lieven (Roeselare)
"Experimentele studie van de stroming in kompakt- en
multipuls uitlaatsystemen van Dieselmotoren."

DEOLET Benjamin (Gent) :
"Hybriede kantelblokjes parameterstudie."

DERMUL Luc (Gent) :
"Computersimulatie van een robot."

DEVRIESE Peter (Varsenare)
"Numerieke studie van de inlaatschoepen van een
radiale turbine."

DE WAELE Marc (St.-Niklaas)
"Verdere ontwikkeling van fotovoltaIsch gevoede P.W.M.
invertor."

DE WEER Bruno (Oudenaarde)
"Determinerende kodering voor draaistukken bij de
ontwikkeling van CAD/CAM groepentechnologie."

ERAUW Peter (Gent) :
"Trillingskarakteristieken van luchtvering bestemd
voor personenwagens."

FLA14ANG Peter (Zottegem)
"Experimentele studie van de stroming in kompakt- en
multipuls uitlaatsystemen van Dieselmotoren."

GOETHALS Philippe (Kortrijk)
"Thermische vloeistofdebietmeter voor kleine debieten."

LAMMENS Jan (Gent) :
"Torsietrillingen in de drijflijn van voertuigen."

NOYEN Johan (Gent) :
"Bouwen bemeting van een vertikale as windturbine
met gestuurde schoepen."

PLATTEAU Rudy (Gent) :
"Trillingskarakteristieken van luchtvering bestemd
voor personenwagens."
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SEMEESE Luc (Gent)
"Pollutietesten voor motoren met vonkontsteking. h

SMETS Dirk (Deurnè) :
"Bouwen bemeting van een horizontale as windturbine
met speciale tipuitvoeringen."

SMIS Piet (Gent) :
"Thermische vloeistofdebietmeter voor kleine debieten."

THIERIE Frank (Mol)
"Ontwikkeling van specifieke meettechnieken voor de
studie van het verbrandingsverschijnsel in volle
schaal brandproeven."

VERHAEST Luc (St.-Arnandsberg)
"Plastische verwarming van buizen onder samengestelde
belasting."

(~ichtiftg : ele~t~i6che efte~gietechftie~)

ADRIAENS Peter (Soest) :
"Optreden en onderdrukken van boven-harmonische
storingen bij netsturing in distributienetten."

BARREMANS Rudi (Antwerpen)
"Warmteoverdracht door polyurethaan isolatieschuimen."

CASIER John (Torhout)
"Optreden en onderdrukken van boven-harmonische sto
ringen bij netsturing in distributienetten."

DESMET Wim (Zwevegem) :
"Breukmechanica toegepast op pijpen en platen."

GOEMINNE Geert (Opbrakel)
"Gedrag van lassen met koudscheuren."

MEIRE Erik (Lokeren) :
"Studie van de swirlbeweging bij direkte injektie
Dieselmotoren d.m.v. Laser-Doppler-anemometrie."

PAUWELYN Lieven (Zwevezele) :
"Studie van de swirlbeweging bij direkte injektie
Dieselmotoren d.m.v. Laser-Doppler-anemometrie."

PERDU Dirk (Varsenare) :
"Breukmechanica toegepast op pijpen en platen."

SERNEELS Steven (Schoten)
"Dynamisch gedrag van een verwarmingskring gestuurd
door een thermostatische kraan."

•

•

411

411

41

41

41
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VANDEMAELE Bart (Izegem) :
"Studie en spanningsanalyse van horizontale cilinder
vormige opslagtanks en zadelsteunen."

VAN HERZELE Guy (Aalst)
"Experimenteel onderzoek op hybriede kantelblokjes."

VANLOMMEL Herman (Gent) :
"Dynamisch gedrag van een verwarmingskring gestuurd
door een thermostatische kraan."

VAN VERRE Rudy (Dendermonde) :
"Komputersimulatie van een 3 kV traktienet."

AERTS Johan (Geraardsbergen) :
"Spectrumanalyser voor drie-fasige grootheden."

ALL IET Bart (Roeselare)
"Foutlokalisatie in analoge netwerken gebaseerd op
een nodale decompositie."

AMELYNCK Denis (Menen) :
"Identificatie en minimumvariantieregeling van bili
neaire systemen."

BERKERS Karel (Gent)
"Meetopstelling ter karakterisatie van GaAs hetero
junktie-led's."

BONTE Bart (Gent) :
"Programmatuur voor toestelonafhankelijke grafische
uitvoer, partim : implementatie op microcomputer."

BOSCART Marc (Ieper)
"Een microprocessorsysteem als \'lerkstation voor RSX
llM. "

BOUTEN Philippe (Turnhout)
"Metingen op optische vezels."

BROKKEN Dirk (St.-Niklaas) :
"Digitalisatie van videosignalen."

CALEWAERT Patrick (Kortrijk)
"Robuust servoprobleem."

CASSELMAN Geert (Torhout) :
"Berekening van temperatuur en potentiaalverdelingen
in hybriede schakelingen."
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CORLUY Bruno (Antwerpen) :
"Implementatie van een automatisch meetsysteem voor
halfgeleiderdevices."

CORREMANS Guido (Mortsel)
"Taakverdeling tussen en samenwerking van gebruikers
processor(s) en een systeemprocessor."

DE BAETS Johan (Eeklo)
"Studie van de invloed van dichtheid en vochtgehalte
op di~lektrische eigenschappen."

DE CLERCK Sjoerd (St.-Amandsberg) :
"Meetopstelling ter karakterisatie van GaAs ·hetero
junctie-led's."

DE CLERCQ Arsène (Gent)
"Bijdrage tot parameterextractie op GaAs mesfets."

DE COCK Francis (St.-Niklaas)
"Infrastructuur hard- en software voor het i.E~ beeld
verwerkingssysteem."

DE COSTER Johan (Gent) :
"Theoretische en technologische studie van GaAs foto
conductieve detectoren."

DELBAR Paul (Ronse)
"Madmacs - structuren voor procesinterfacing in re
search en development."

DELBARE Wim (Gent)
"Metingen op optische vezels."

DE MAERE Robert (Antwerpen) :
"Implementatie van een robot in een poederspuitkabine."

DE MANGELAERE Peter (st.-Amandsberg) :
"Evaluatie van een gekombineerd vektorgenerator
rasterscansysteem."

DE MEYER Luc (Aalst)
"Uitbreiding van een softwarepakket voor simulatie en
regeling van discrete en continue systemen."

DE MEYERE Luc (Eeklo)
"Een microprocessorsysteem als werkstation voor
RSX-IIM. "

DE RYCKE Igor (Gent)
"Ontwerp, layout en evaluatie van geïntegreerde scha
kelingen in a-Si en polykristallijn CdSe."

•

•



•
391

DE SUTTER Philiep (Zottegem)
"Simulatie van goederenstromen met behulp van 6PSS op
microcomputer."

DEVEUGLE Dirk (St.-Joost-ten-Nooue)
"Automatische extractie van fonetische kenmerken uit
spraaksignalen."

DE VLEESCHAUWER Danny (Gent)
"Veld- en krachtberekening van een bewegende puntlading
in een diUlektrische structuur."

DEWAELE Stefan (Kortrijk)
"Poging van implementatie van een produktieplannings
systeem op microcomputer voor N.V. Bekaert Benelux S.A."

GISTELINCK Louis (Gent)
"Meetsysteem voor computerbeheer van woningverwarming
evaluatie."

HAENEBALCKE Marc (Sleidinge)
"Een 0,5 MBYTE tweepoortsgeheugen voor digitale beeld
weergave."

HAMELINCK Dirk (St.-Arnandsberg)
"Modellering van de high electron mobility transistor."

HELEWAUT David (Stavelot)
"Stroomomvormers voor huishoudelijke kontrole,- en
beveiligingssystemen."

HEUNINCK Lieven (Dendermonde)
"Implementatie van een robot in een poederspuitkabine."

HEYMAN Johan (Assenede)
"Theoretische en technologische studie van GaAs foto
conductieve detectoren."

LABYN Patrick (Gent)
"Madmacs - structuren voor procesinterfacing in re
search en development."

LOUIS Guy (Antwerpen)
"Studie van A.R.Q.-systemen."

LUCQ Guy (Deurne)
"Fortran-simulatieprogramma voor een algemene commu
nicatieverbinding."

MANIGART Sophie (Oostende)
"Bepaling van beweging in beeldsequenties."
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MAURAU Erwin (Oostende) :
"Applikatie van de LElt terminal
analyzer."

een goedkope state-

•

•
MEGANCK Rik (Aalst)

"Modellering van batterijen voor fotovoltaIsche toepas
singen. "

NAESSENS Carine (Kortrijk) :
"Applikatie van de LEM terminal
analyzer."

een goedkope state-

ONSELAERE Christian (Gent) :
"Toepassing van de TMS-32D signaalprocessor voor de
automatische analyse van spraak in reêle tijd."

OPSOMMER Johan (Kortrijk) :
"Lokale codegeneratie in een interpreteromgeving."

PEERLINCK Roeland (Aalst)
"Directionele verkeersradars."

PINNOO Luc (Gent)
"Toepassing van de TMS-32D signaalprocessor voor de
automatische analyse van spraak in reé!le tijd."

ROTTIERS Luc (Wetteren)
"Automatisch afregelen van actieve filters."

RUBBRECHT Bart (Aalst)
"Simulatie van EL en LC beeldschermen."

SAERENS Johan (Musienene, Zaïre) :
"Microprocessorgestuurde boormachine door middel van
de LEM terminal."

SERCU Peter (Brugge)
"Algemene grafische software volgens de nieuwe ISO
standaard."

SIMAL Jan (Aalst)
"Grafische software voor IC-layout."

SONCK Jan (Aalst)
"Uitbreiding van een softwarepakket voor simulatie en
regeling van discrete en continue systemen."

SPRUYT Paul (Gent) :
"Automatische plaatsing en interkonnektie bij computer
gesteund ontwerp."
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VAN BAEVEGHEM Jo (Dendermonde) :
"Evaluatie van een gekombineerd vektor-generatorraster
scansysteem."

VAN BALLAER Luc (Lier) :
"Uitbouw van een data-acquisitiesysteem voor sterkstroom
toepassingen."

VANDEDRINCK Jan (St.-Amandsberg)
"Hyperthermie: modellering, computerbesturing en
grafische visualisatie."

VANDEN DRIESSCHE Peter (Lokeren)
"Foutlokalisatie in netwerken met behulp van fout
bibliotheken."

VANDORMAEL Luc (Kortrijk)
"Lokale codegenerator in een interpreteromgeving."

VAN IMMERSEEL Luc (Ekeren) :
"Ontwerp, layout en evaluatie van getntegreerde scha
kelingen in a-Si en polykristallijn CdSe."

VANKWIKELBERGE Patrick (Gent)
"Aspecten van lateraal ladingsdragerstransport in
GaAs-GaAIAs laserdiodes."

VAN ROMPU Peter (Gent) :
"Ontvangst van TV via satelliet."

VAN SCHOOTEN Antoine (Wetteren) :
"Studie en realisatie van een expertsysteem."

VENKEN Kristiaan (Mortsel) :
"Implementatie van call-handling software bij middel
van process abstraction."

VERHAEVEN Erik (Gent)
"Ontwikkeling van meetapparatuur voor een fotovoltalsche
installatie."

VERHELST Henk (Brugge)
"Algemene grafische software volgens de nieuwe ISO
standaard."

VERMAERCKE Peter (Gent) :
"Fotoluminescentie op GaAs en AlGaAs."

VERMEIR Dierik (Gent)
"Ontvangst van TV via satelliet."
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VERSTRAETE Gerrit (Tielt) :
"Fotoluminescentie op GaAs en AlGaAs."

VERVAET Paul (Lokeren) :
"Applicatoren voor hyperthermie."

VYVEY Karlien (Torhout)
"Matrixinterpreter voor ontwerp van regelsystemen."

WERQUIN Xavier (Ieper) :
"Tekenkamer-automatisering in prefab betonindustrie."

Bu~ge~lijQ metaltu~gi~eh ingenieu~

FRANSAER Jan (Dendermonde)
"Impedantiemetingen op anodisatielagen."

MEERSSCHAUT Dirk (St.-Amandsberg)
"Diffusieverbindingen van Al-legeringen."

SLOCK Rudy (Gent) :
"Ontwikkeling van stress relieved stalen door middel
van korte gloeitijden."

VAN HECKE Patrick (Geraardsbergen)
"Studie van isotherm veredelde nodulaire gietijzers."

Bu~ge~lijQ ~eheiQundig ingenieu~

BALLEGEER Dirk (Knokke-Heist)
"Simulatie van een vast bed reaktor."

DE MEERLEER Willem (Oudenaarde)
"De katalytische kraking van N-hexadecaan."

DESIMPEL Jan (Diksmuide) :
"De katalytische reforming van nafta over een Pt-Re/
AI 20 3-katalysator."

DE VISSCHEkXavier (Gent) :
"Reacties van synthesegas op een F.ischer-tropisch
katalysator."

EECHAUTE Anne (Gent) :
"Produktie van aromaten uitgaande van propaan met
behulp van een zeolietkatalysator."

FAES Greta (Roeselare)
"Hydrodesulfurisatie op een Co-Ma-katalysator."
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KONINCKX Jan (Herksem) :
"Kinetische studie van de hydrokraking op een 0,5 %
Pt/US-Y-zeoliet."

LIAGRE Dirk (Roeselare)
"Conversie van methanol tot olefines over een ZSM-5
katalysator."

MARTENS Thibault (Varsenare) :
"Simulatie van een stoom-reformingsoven."

PIERLOOT Marc (Oostende) :
"Ontbinding van thiofeen en pyridine op een NiMo-kata
lysator."

PLEHIERS Patrick (Brugge) :
"De thermische kraking van mengsels van lichte kool
waterstoffen en naphtci."

VANHAVERBEKE Johan (Torhout) :
"Cokesvorming bij de thermische kraking van naphta."

VANNESTE Piet (Oudenaarde)
"De thermische kraking van naftenen."

VOLCKAERT Geert (Gent)
"De vorming en vergassing van koolstof als interme
diaire stappen bij de stoomreforming van methaan."

WELLENS Peter (Berchem) :
"C02-absorptie in K2C02-KHC0 3-0plossing al of niet

gekatalyseerd."

Aanvullende p~oe6 bu~ge~lijk 6cheikundiq inqenieu~

CHEN QI (Anhui, China)
"Thermische kraking van hexaan en cumeen."

Bu~ge~lijk 6cheep6bouwkundig ingenieu~

BAERT Marc (Temse) :
"Alternatieve energiebronnen voor de scheepvaart."

DE BOCK Koen (Zeie) :
"Studie van de lasbaarheid van 0,3 %-koolstof-stalen."

DENIS Johan (St.-Antonius-Brecht)
"Berekening van de vervorming v~n een vlakke, vlak
belaste v~rendeelligger met de elementenmethode en
vergelijking met andere berekeningsmethoden."

----------------------------- -- --
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MARTENS Luc (Gent) :
"Numerische simulatie van de pulsconvertor."

VAN HOVE Herbert (Antwerpen)
"Glasvezel-versterkt polyester als bouwmateriaal voor
vissersschepen."

VANSEVER Carine (Blankenberge)
"Stabiliteit van kleine schepen."

VEREECKEN Erwin (St.-Amandsberg) :
"Een computerprogramma voor het interaktief opbouwen
van eindige elementen-modellen."

VERHAEGHE Peter (Brugge)
"Berekening van spanningsintensiteitsfactoren aan de
vrije randen van vezelversterkte composietmaterialen."

Aanvullende p~oe6 bu~ge~lijk 6~heep6bouwkundig ingenieu~

DASNOY-SUMELL Marc (Anderlecht) :
"Ontwerp van een C-class catamaran."

GUNST Dirk (Oostende) :
"De zeegaande sleephopperzuiger."

Bu~ge~lijk ingenieu~ de~ textielnijve~heid

DE CLERCQ Geert (Zottegem) :
"Dimensionele stabiliteit van getuft tapijt."

Bu~ge~lijk natuu~kundig ingenieu~

DE PESTEL Freddy (Drongen)
"Studie van golfpropagatie in glasvezels voor optische
vermogenoverdracht."

LE ROY Freddy (Gent) :
"Studie van golfpropagatie in glasvezels voor optische
vermogenoverdracht."

VANDEGEHUCHTE Marc (Gent)
"De gravitatie en elektromagnetische velden van een
zwart gat."

•
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Ingenieu~ in de bouwmeehaniea

BUFFEL Peter (Brugge)
"Probabilistische niet~lineaire berekening van grens
toestanden van tuiconstructies • "

LE NOIR Claude (Zottegem) :
"Niet-lineaire berekening van spanbeton liggers."

BATZOFIN Stanley (Vanderbijlpark, Zuid-Afrika)
"Realisatie van programmatuur voor directe digitale
controle op een microcomputer."

Nucleain ingenieu~

VAN DEN BERGHE Yves (Gent) :
"Modulaire programmatie van kontrole- en protectie
systemen van een type PWR centrale met twee protectie
niveaus."

WALTHOFF Peter (Gent)
"Stralingsoptimale verpakking van radioaktief afval."

WILLEMS Koen (Baasrode)
"Stralingsoptimale verpakking van radioaktief afval."

Bednij6~kundig ingenieun

DE BAERE André (Avelgem)
"Praktische richtlijnen voor de introduktie van een
produktie-infosysteem."

PROVOOST Jan (Roeselare) :
"Economische evaluatie van de capaciteitsuitbreiding
in de afdeling van hybride schakelingen te B.T.H.
Gent. "

VANDENBROUCK Alex (Oostende)
"COSI. Een simulatiepackedge voor goederentrans
portsystemen."

VANDER KUYLEN Jan (Wilrijk) :
"Organisatie van profitcentra."

LICENTIE

Speeiaie iieentie in de kwantitatieve bednij6~kunde

PINNOO Jan (Gent) :
"Kostprijsberekening van goederentransport."
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FACULTEIT VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

oocrORATEN

Algemeen e~onomi~~he ~i~hting

MVUDI MATINGU (Sanga-Mamba, Zaïre) •
"Doelstellingen - kosten - efficiëntie van het onderwijs,
bepalende factoren voor het onderwijsslagen : het secun-
dair onderwijs in ZaIre (1960-1980).n

hedendaagse

OMEY Eddy (Kortrijk) :X' "Kwalitatieve discrepanties in de arbeidsallokatie.
Een konkreet onderzoek in drie Westv~aamse industriële
sektoren."

OPDEBEECK Hendrik (Brugge)
"E.F. Schumacher (1911-1977) en het polyparadigmatisch
denken als aanpak van de probleemgeoriënteerde grond
slagencrisis binnen de economische wetenschap. De moei
lijke synthese tussen orde en vrijheid."

LICENTIES

Li~entie in de e~onomi~~he weten~~happen

Algemeen e~onomi~~he ~i~hting.

BLEYAERT Peter (Eeklo)
"Evolutie van de elektriciteitsproduktie en het elektri
citeitsverbruik in België sinds 1970."

CALLENS Carine (Tielt)
"Het planisme : onderzoek naar de invloed van het W.T.B.
plan op het plan van de arbeid."

CAP lAU Jan (Massemen) :
"Vergelijkende studie : rentabiliteit van een kerncen
trale versus steenkoolcentrale. Energie en politiek
op lange termijn."

CARRlJN Leen (Michelbeke)
"Het kaderpersoneel als sociaal-economische groep in
België."

CATTOIR Els (Gent)
"Beleid en resultaten van de drie belangrijkste privé
spaarkassen in België van 1970 tot 1983."

CERlEZ Bernärd (Gent) :
"Het rapport van de Club van Rome 1972
bedenkingen."

•

..
I
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CLAEYS Anne (Gent)
hDe verzekering tegen arbeidsongevallen in Delgi~ 
anno 1984."

CLAEYS Druno (Dendermonde)
"Experimenten i.v.m. arbeidstijdverkorting."

CUYPERS Michel (Antwerpen)
"De handel van de Sovjet-unie met de BLEU."

DE COEN Wim (Wetteren) :
"Financiering van de Belgische welJenbouw."

DE KEUKELEIRE Ria (Gent)
"De evolutie van de loonwig in Belgi~. Een gevallenstu
die voor het goederenvervoer over de weg (1964-1983) en
een theoretische benadering van mogelijke gevolgen."

DE LOMBAERDE Philippe (Kortrijk)
hLumpenbourgeoisie en afhankelijkheid."

DE MOOR Lutgart (Gent)
"De voorwaardelijkheid van de IMF-kredietverlening een
gevallenstudie."

DEPOORTER Peter (Brugge)
"Evolutie sinds 1970 van de structuur van de ':lcrkgelegen
heid in de bedrijven in de maritieme gebieden Antwerpen,
Gent en Zeebrugge."

DE SCHUYTER Annick (Gent)
"De problematiek van de pensioenen in het kader van de
Belgische sociale zekerheid."

DE WAELE WIM (Gent)
"De ontwikkeling van de aanbodseconor:lie en haar invloed
op het Amerikaanse beleid."

HANS SENS Dirk (Gent)
"Evaluatie van de recente saneringsmaatregelen bij SA
BENA. "

KRUITHOF Marc (Wilrijk)
"De herschikking van internationale bankkredieten aan
ontwikkelingslanden."

LAKIERE Bart (Tielt)
"De evolutie van het aantal ambtenaren in België."

LAMMENS Lieve (Brugge)
"Het rust- en verzorgingstehuis in het gezondheids- en
bejaardenbeleid."
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LERMINIA~X Guy (Zottegem) :
"De ccinjunctuurtestrnethode
gen. "

mogelijkheden en beperkin- •

.-

LOONIS Francis (Brugge) :
"De handelsbalans voor ,land- en tuinbouwprodukten in
België~"

MALFROY Wouter (Wetteren) :
"Wisselwerking balansstructuurwijzigingen en beleid
toepassing op een privê-spaarkas."

PIETERS Filip (Brugge) :
"De notie economische macht in het werk van Galbraith,
Katona en Perroux."

SCHIETECATTE Bartel (Oudenaarde)
"De afdekking van het werkloosheidsrisico en de implica
ties ervan op de arbeidsmarkt."

•

•
SMETS Frank (Gent) :

"De samenhang tussen het rentepeil in de V.S.A., West-
Duitsland en België." •

TAFFElREU Peter (Eeklo)
"De schuldenlast van de ontwikkelingslanden sinds 1970."

TUSSCHANS Lieven (Gent)
"De ontwikkelingsprojecten van de Belgische niet-gouver
nementele organisaties 'in Haiti."

VAN DEN BERGHE Holfgang (Brugge) :
"Box-Jenkins voorspellingstechniek met een toepassing
op de predictie van de geldhoeveelheid."

VAN DEN BROEKE Bruno (Oudenaarde) :
"Het multivezelakkoord en de textielindustrie in de E:,E.G."

VAN DEN BROUCKE Geert (Uieuwpoort) :
"De ontwikkeling in de toepassingsgebieden van de ECU."

VAN REYBROUCK Geert (Brugge) :
"De voedselhulp van de EEG aan de Sahellanden."

VAN SCHOORS Jan (Geraardsbergen) :
"Het Europees fonds voor regionale ontwikkeling."

VELGHE Geert (Deinze) :
"De Europese investeringsbank."

•

•
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ADAMS Lieven (Waregem)
"Betekenis van de touroperators op de Belgische markt."

ALGOET Inge (Kortrijk)
"Administratieve en boekhoudkundige organisatie van
rustoorden voor bejaarden."

BAELE Katelijn (Opbrakel)
"Het waterbeleid in Vlaanderen en Walloniä sinds 1974."

BALLINCKX Paul (Gent)
"Het overheidsbeleid m.b.t. de elektriciteitssector in
Belgiä voor de periode 1975-1984."

BEKAERT Ann (Zottegem)
"De milieuheffing op de kwaliteit van het water in de
Europese Economische Gemeenschap."

BOELS Tony (Sleidinge)
"Het kantoor van de toekomst."

BONNE Inge (Waarschoot)
"De Belgische varkensmarkt in E.G.-perspectief."

BOUCKAERT Annemie (Oostende)
"Reklame-voering door financiêle instellingen."

BRUGGEMAN Frank (St.-Amandsberg)
"N.V. De Volksverzekering. De marktgerichte aanpak van
een sociale gezinsverzekeraar • "

BRUNEEL Philippe (Gent)
"De automobielbedrijven in Belgiê."

CARETTE Ivan (St.-Amandsberg)
"Het continulteitsprincipe
aspecten."

boekhoudkundige en fiscale

CNOCKAERT Luc (Waregem)
"Marktsegmentatie : concepten met toepassing in de Bel
gische biersector."

COUCKE Marijke (Gent)
"Onderzoek naar het verband tussen financiêle structuur
en grootte van ondernemingen in Belgiê."

CUYKENS Hilde (Gent)
"structuur en werking van Belgische betoncentrales."

DEBOOSERE Alexis (Nieuwpoort)
"Voorraadbeheer voor K.M.O. (a Decision Support System)."



402

DE BUSSCHER Luc (Gent) :
"De grondstoffenvoorziening van West-Europa."

DE CLERCQ Karlien (Waarschoot)
"Motivatie en koopgedrag met betrekking tot portwijn."

DE DIJCKER Christine (zottegem)
"De ontwikkeling van het E.E.G.-vervoerbeleid met betrek
king tot het Belgische goederenvervoer over de weg."

DE GROOTE Andreas (Gent) :
"De steenbakkerijnijverheid in Belgi~."

DEKEYSER Henk (Gent) :
"Samenhang tussen de aandelenmarkt en de conjunctuur in
Belgi~ : onderzoek over de laatste 20 jaar."

DELBEKE Dominique (Gent)
"Management en motivatie."

DE LEPELEERE Bart (Oudenaarde)
"Productiestructuur en afzet van bloem en brood in
België."

DE LOMBAERT Luc (Herzele)
"Distributie van zuivelprodukten in België."

DE MEYER Geert (Gent)
"De sociaal-economische structuur van een banlieue ge
meente: MeIIe."

DEPUYDT Marc (Gent)
"Impact van de wetgeving op de reclame. Een praktijk
studie in de tabaksector."

DESCHAUMES Caroline (Ronse) :
"De gevolgen van diverse technieken ter dekking va.n het
wisselkoersrisico : een gevallenstudie."

DIERICKX Paul (Oudenaarde)
"De industrie van de houten meubelen in Belgi~."

DUBOIS Sylvie (Gent)
"Headhunting."

EGGERMONT Peter (Kortrijk)
"Investeringen en kapitaalvoorraad in de nijverheid der
non-ferrometalen in België."

FLAMEYN Patriek (Oostende)
"De middenstandsvorming in het Vlaamse gewest."

GOBERT Katia (Gent)
"Mode en marketing in de damesbovenkledingsector."

•
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GODDAERT Hilde (St.-Amandsberg)
"De controle op het verzekeringswezen in Belgiä."

HAEGEMAN Katrien (Roeselare)
"M.I~P. studie en toepassing in een onderneming."

HANSON Marnix (Hevelgem)
"De sociale en economische structuur van de fusiegemeen
te \'/evelgem."

HINDRYCKX Joris (Roeselare)
"Fiscale zekerheid in Belgi~."

LAl-1EIRE Ann (Gent)
"Evolutie van de laad-,los- en stockeeruitrusting in de
Gentse Zeehaven over de periode 1968-1983."

LEYMAN Peter (Gent)
"Systemen van multimonetaire boekhouding en valutaproble
matiek ...

LIEVENS Monique (Oostende)
"Invloed van fiscale en directe investeringssubsidies
op de rentabiliteit van investeringsprojecten."

MERCHIERS Frank (Gent)
"Het ontwikkelen van software voor het beheren, het ana
lyseren en het selecteren van effecten voor het G.K.B.
Een gevallenstudie."

MERGAERT Pieter (Knokke)
"De economische gevolgen op de Belgische immobili~n

markt van de tijdelijke huurwetten (1975-1983)."

MINNAERT Bart (Gent)
"Het ontwikkelen van software voor het beheren, het
analyseren en het selecteren van effecten voor het
G.K.B. Een gevallenstudie."

OBRENO sabine (Knokke)
"Personen- en goederenvervoer tussen Oostende, Zeebrug~

ge en Groot-Brittanniê."

PILLE Johny (Diksmuide)
"De controle door de bankcommissie en de door haar er
kende revisoren op de solvabiliteit en de liquiditeit
van de banken."

SCHOUTETENS Marc (Sint-Amandsberg)
"Het Belgisch kusttoerisme tussen 1970 en 1983
determinerende factoren van de evolutie."

enkele
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SMET Bruno (St.-Amandsberg) :
"De Chinese markt en de organisatie van de handel van
de BLEU met de volksrepubliek China sinds 1976."

SOLAIMAN Hidajat (Jakarta., Indonesië) :
"De chocolade- en suikergoedindustrie in België."

STEUPERAERT Geert (Gent) :
"Plichtenleer van de reklame."

TOMMELEIN Marleen (st.-Amandsberg)
"Financiering van het wetenschapsbeleid in België."

TUYTENS Luc (Brugge)
"Een toepassing van de biotechnologie : economische
aspecten van de afvalwaterbehandeling in Vlaanderen."

VAN BIESEN Karine (Dendermonde)
"Structuur en werking van de Belgische bouwkundige stu
diebureau's."

VAN DEN BERGHE Dirk (Dendermonde) :
"De Belgische kapitaalvlucht naar Nederland, Luxemburg
en Zwitserland sinds 1970."

VANDENBOGAERDE Anja (Kortrijk)
"Containervervoer in België."

VAN DEN BOSSCHE Peter (Eeklo)
"Aanpassing en uitbreiding van falingspredictiemodellen."

VANDERERFVEN Wim (Kortrijk) :
"Management in ziekenhuizen."

VAN HEULE Jan (Gent) :
"Het IMF en de kredietverlening aan de minder ontwikkel
de landen."

VANSLEMBROUCK Christiane (Diksmuide) :
"Financiële instellingen en de jeugdmarkt."

VANSTEENKISTE Christine (Kortrijk) :
"Ontstaan, evolutie en toekomst van P&C in België."

VAN WIJNENDAELE Hans (Geraardsbergen) :
"Vormen, grenzen en consequenties van arbeidsduurverkor
ting."

WANTE Peter (Sint-Niklaas) :
"Eliminatie van transacties tussen ondernemingen bij
consolidatie."
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ADAM Jan (Brugge)
"Controle van databanken."

BERCKMOES Renee (Aalst)
"Ontwikkeling van budgetten en hun bruikbaarheid bij
controle (+ praktische toepassing)."

DE BRUYNE Geert (Zottegem)
"Gebruik van software ter beheersing van de gegevensver
werking voor de externe accountant."

DE CAUSMAECKER Ann (Gent)
"Ontwikkeling van een gelntegreerde gevallenstudie alge
meen boekhouden voor het package APPLE II en organisatie
van de serviceverwerking voor een bestand van 350 gebrui
kers."

DE SMET Carine (Gent)
"De hervorming van het revisoraat en de hervorming &W.HY.:
nieuwe taken voor de bedrijfsrevisor."

DE SPIEGELEER Paul (Zottegem)
"De administratieve organisatie, boekhoudkundige verwer
king en interne controle m.b.t. leningen op afbetaling
in een financiêle instelling."

DE WILDE Christel (St.-Amandsberg)
"Kwaliteitscontrole bij de externe accountant
gelijkende studie."

een ver-

HUYSMAN Frank (Gent)
"Kostenregistratie en -verdeling van E.D.P.-kosten een
praktisch onderzoek."

MAENE Frank (Knokke)
"Verband tussen jaarrekening en fiscale aangifte."

ROEST Jan (Schoten)
"De onverenigbaarheden van de bedrijfsrevisor
gelijkende studie in EEG-verband."

een ver-

RONDAS Marc (Eeklo)
"Invloed van gebeurtenissen na balansdatum op het con
trole-programma en het controle-verslag van de bedrijfs
revisor."

VAN DE VELDE Guy (Aalst)
"Ontwikkelen van procedures in verband met aankopen,
verkopen en voorraden in een K.M.O."
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VELGHE Eddy (Gent)
"Beroepsnormen i.v.m. publiciteit en klantenverwerving
door externe accountants : een vergelijkende studie.• "

VERHOEYE Jan (Gent) :
"Praktische uitwerking van enkele aspecten van interne
controle in een geautomatiseerde boekhouding."

Spe~iaie ii~entie in de 6i4~aiiteit en het boekhoudkundig
onde!Lzoek.

ADRlAENSEN Paul (Wilrijk)
"Bankgeheim en fiscale paradijzen."

BIHAIN Marc (Nadrin) :
"De bijzondere belastinginspectie. Statuut en bevoegd
heden."

BRUGMAN Hans (Kortrijk) :
"Het fiskaal recht en de rechten van de mens,"

DE PAUW An (Dendermonde)
"Boekhoudkundige methodes voor een fusie van vennoo.t
schappen: 'Purchase d en "pooling of interests d

."

DEPLANCKE Mia (Kortrijk) :
"Winstverschuivingsco~recties in het Belgisch belasting
recht."

DEVLEESCHOUWER Hilde (Opbrakel) :
"Administratief-organisatorische en boekhoudkundige as
pecten van factoring."

DEVULDER Paul (Gent) :
"Innovatiekapitaal en haar fiscale aspecten : een verge
lijkende studie1 Verenigde Staten, Groot Brittanniij, Ne
derland, Frankrijk, Duitsland en Belgi~."

KEERIS Werner (Turnhout)
"Innovatiekapitaal en haar fiscale aspecten : een verge
lijkende studie; verenigde Staten, Groot Brittanni~,

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Belgi~."

KRANZEN Luc (Hasselt) :
"Bevordering van de industri~le reconversie."

LOGIER Sabine (Brugge)
"Bewijsmiddelen terzake de Belgische directe rijksbelas
ting."

POTTIER Danielle (Oostende) :
"De belastingen op de inkomsten van intellectuele rech,..
ten in internationaal verband."

l
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VANDEVELDE Caroline (Waarschoot) :
"Inbreng in natura in vennootschappen. Juridische,
fiscale en controletechnische aspecten."

VAN GAEVER Dirk (Brussel) :
"Inkomsten uit risicodragend kapitaal en obligaties in
de personenbelasting en vennootschapsbelasting."

VERMEERSCH Kristoffel (Oostende)
"Het beheer van een persoonlijk onroerend vermogen door
middel van een vennootschap."

VERMEIRE Hendrikus (St.-Amandsberg)
"Het interimdividend."

BAELDEN Joost (Gent) :
"Verpakking voor dranken."

BEYNE Martine (Varsenare) :
"Houdings- en motivatieonderzoek in de jeanssector
een praktische toepassing."

BOVIJN Marie (Elsene) :
"Marktbewerking door een industrieel toeleveringsbedrijf."

CASTELEYN Marie-Angelique (Oostende)
"Vestigingsproblematiek in de banksector : een praktisch
onderzoek."

CATTOIR Thierry (Sleidinge)
"Merkenpolitiek en imagobuilding
voedingsbedrijf."

toepassing in een

COEMAN Gerda (Gent)
"Imago-onderzoek van een onderneming in de dienstensek
tor."

DE BACKER Karin (Schaarbeek)
"Doorlichting van het reclamebeleid van een Belgische
grootbank."

DE BAETS Carine (Gent)
"Satisfactie-, dissatisfactieonderzoek omtrent systeem
woningbouw • "

DE JAEGHER Gino (Brugge)
"Marketingdynamiek in de praktijk
werking van de markt."

verkenning en be-
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DE POORTER Lutgart (Gent) :
"Marktstudie naar aanleiding van de introductie van een
industrieel produkt."

DESMEDT Luc (Blankenberge)
"Marktonderzoek omtrent de vestigingsproblematiek van
een financiêle instelling: een praktische toepassing."

DESMEYTER Patrick (Ronse) :
"Corporate image & executive search."

DOUCHY Lutgart (Kortrijk) :
"Houding- en motivatieonderzoek in de restaurantsektor
een praktische toepassing."

DWI KARTINI YAHYA (Cirebon, Indonesiê)
"Het verkoopbeleid voor levensverzekering in Indonesie."

GOVAERE Ann (Ieper) :
"Kwalitatief marktonderzoek in de farmaceutische sector."

HEYSE Erwin (st.-Amandsberg) :
"Communicatie in de energiesector
die. "

een praktische stu-

HÖFTE Maria (Sittard, Nederland) :
"Motivationeel onderzoek in de textielsector."

JANSSENS Madeleine (Herentals)
"Praktisch onderzoek naar de behoeften-dynamiek bij aan
koop van bad- en kamerjassen bij vrouwen beneden 35 jaar,"

LASSEEL Nicole (Gent) :
"Marktonderzoek in de toeristische sektor."

MICHIELS Carola (Lier) :
"Reclame en verkoopbevordering van audio-visuele produk
ten. "

PAELINCK Franciscus (Bona, Zaïre)
"Motivatieonderzoek m.b.t. het koopgedrag van kinderkle
ding. "

STAS Johan (Antwerpen)
"Praktische studie van de reklame- en promotiepolitiek
van een financiêle instelling."

STEVENS Leo (Etterbeek) :
"Onderzoek naar het reisgedrag van de consument,"

TEIRLYNCK Catherine (St.-Amandsberg) :
"Lifestyle onderzoek in de kledingsektor."
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THOORENS Yves (Gent) :
"Kritische doorlichting van het marketingbeleid en ver
koopsorganisatie van een textielonderneming."

ULLENS de SCHOOTEN Yves (Ukkel)
"Reclame voor en verkoop van massaconsumptiegoederen."

VAN DAELE Koen (Tielt)
"Het promotiebeleid in een industriële onderneming."

VAN DER GUCHT Michaël (Temse) :
"Analyse van de marktintroductie van een Zweedse meubel
gigant in België."

VAN HAMME Franky (Gent)
"Marktonderzoek en marktbewerking in de industriële
sfeer: een praktijkstudie."

VAN HOOREBEKE Ann (Gent) :
"Reclame- en promotiebeleid in de auto-industrie."

VAN SLYCKE Kristin (Gent) :
"De vakantiebeleving van de Belgen : een marktonderzoek:"

AMANT Franky (Gent) :
"Rendabiliteitsbewaking bij een producent van kinderwa
gens en babyprodukten."

CAPlAU Bart (Wetteren) :
"Financiële doorlichting en planning in een electronica
bedrijf. "

CHERLET Geert (Blankenberge) :
"Rentabiliteitsstudie in een drukkerij."

DECOCK Philip (Knokke-Heist)
, "De kostenstructuur in de effectensector van een bank."

DECUYPERE paul (Brugge)
"Analyse van een investeringsproject in regionale kanto
ren bij een private spaarkas."

DE TROYER Gerard (Geraardsbergen) :
"Opvolging van een investeringsproject in een scheikun
dig bedrijf."

DE TROYER Hilde (Ninove) :
"Kostprijssysteem rentabiliteits analyse en contractbe
heer in een electronicabedrijf."
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GOOSSENS Joris (Deinze)
"Kasplanning bij een verdeler van garagematerieel en
auto-onderdelen."

LANCKRIET Marc (Knokke)
Factoring als bankservice : een praktijkstudie."

OOGHE Anna (Gent) :
"Rendabiliteit per vestigingspunt bij een retailbank."

STRAETEMANS Gerard (Roeselare)
"Investeringsanalyse van een expohalle."

VAN LOOCKE Bruno (St.-Agatha-Berchem) :
"Kasplanning in een haven- en transportbedrijf."

VAN TROYEN Peter (Brugge)
"De kostenstructuur in de effectensector van een bank."

VERMEULEN Peter (Beveren)
"Financiële analyse en marktpositionering van de privé
spaarkas Aspa en de hypotheek- en deposito-instelling
Argenta."
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FACULTEIT VAN DE DIERGENEESKUNDE

AGGREGATIE HOGER ONDERWIJS

DE RICK André (Gooik)
"Farmacokinetische studies met digitalisglycosiden en
lidocaIne bij de hond."

LI CENTJES

Zoö:te.chn.i.e.

DEBAILLIE Michel (Roeselare) :
"Eiwitbehoeften van melkvee in het begin van de lacta
tie. "

DEMEL Jean-Pol (Edingen)
"Thid11line- en niacinebehoefte bij runderen."

GOOVAERTS Daniël (Leuven)
"Enkele zoötechnische aspecten van klauwaandoeningen bij
melkvee: literatuurstudie."

KNOCKAERT Hedwig (Ieper)
"Mogelijke gebruikskruisingen met vleesrassen bij de
zwartbonte melkveerassen als alternatief op de nieuwe
EEG-richtlijnen in verband met de melkprodukten : lite
ratuurstudie."

REYNTIENS Paul (Brasschaat)
"Vruchtbaarheid bij melkvee : Genetische en enkele niet
genetische invloedsfactoren op de vruchtbaarheid van
dochtergroepen : literatuurstudie."

VAN CAENEGEM Guy (Zottegem) :
"Gedrag en welzijn van gedomesticeerde varkens."

VAN HENDE Johan (Gent)
"Vetvertering bij het mestkalf."



412

FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE
WETENSCHAPPEN

VOCTORATEN

Pedagogiek.

BONAMIE Jan (Waarschoot) :
"Underachievement. Een didactische benadering van het
fenomeen ondermaats presteren op school."

Ontwik.k.eiing~- en k.iini~che p~ychoiogie

VERHAEGHE Paul (Roeselare)
"Van I"reuds Hysterika tot Lacans De Vrouw. Honderd jaar
psychoanalyse. ",

Theo~eti~che en expe~imenteie p~ychoiogie

DE WEIRDT Willy (Gent)
"Spraakperceptie en technisch lezen."

LI CENTI ES

Pedagogiek.

CLAEYS Ann (Gent) :
"Leerlingenparticipatie in het basisonderwijs."

DE VOS Gunter (Hortsel) :
"Democratisering van het onderwijs en het vernieuwd se
cundair onderwijs. Met een vergelijkende studie van de
visies van 4 Nederlandstalige politieke partijen."

DE WILDE Myriam (Gent) :
"Coinstruktie - coiducatie:een enqu~te in het secundair
rijks- en vrij-gesubsidieerd onderwijs bij ouders;leer
krachten en leerlingen."

DESIMPELE Carine (Ieper) :
"Speel leerprocessen en schoolrijpheid."

DIERCKX Bart (Ronse) :
"Ouderparticipatie of -coöperatie ?"

GHIJSELS Carine (Oudenaarde)
"Nuzische vorming in de basisschool. Een exploratief
onderzoek."

•



413

HAERS stany (Bassevelde)
"Integratie kleuterschool - lagere school."

JACOBS Brigitte (Gent) :
"Ministeriêle intenties en verwezenlijkingen betreffende
het lager onderwijs sedert de schoolpactwet."

JORDI Marianne (Oostende) :
"Niet-verbale communicatie. Een onderzoek naar de rol
van mimiek, oogcontact en intonatie in de lagere school
klas. "

MARCHANO Karolien (poperinge) :
"Didaktische wandplaten in de 1ge eeuwen de eerste
helft van de 20e eeuw. Met een onderzoek naar de ze
delijke opvoeding in 4 wandplatenreeksen voor het moeder
taalonderricht."

MATTENS Ilse (Aalst)
"De weide, een alternatieve school. case-study - Onder
zoek naar de studieresultaten in het V.S.O."

NOTTE Hilde (Waarschoot) :
"Onderzoek naar waardenbeleving bij studerende jongeren
van 17-18 jaar, laatste jaar algemeen secundair onder
wijs."

ONGHENA Lieve (Thijsstad, Zaire)
"Didactische opvang van linkshandigen. Een studie in
de aanvangsjaren van het basisonderwijs."

PATTYN Ann (Varsenare)
"De samenwerking tussen taakleerkrachten en P.M.S.-cen
tra. Een theoretische studie en een praktisch onderzoek
in West-Vlaanderen."

PRAET Karina (Wetteren)
"Ongelijke onderwijskansen en gezinsculturele determinan
ten van de studiekeuze : vergelijkend onderzoek naar het
belang van specifieke en algemene gezinsculturele facto
ren op de studiekeuze."

ROCHTUS Anita (Bornem) :
"Onderzoek naar de invloed van mondeling thuistaalge
bruik op schriftelijk standaardtaalgebruik in de klas.
(Aan de hand van opstellen bij tienjarigen in de fusie
gemeente Puurs)."

SNELLINCKX Johan (Temse) :
"Onderzoek naar enkele taalproblemen van migrantenkinde
ren. Leesmoeilijkheden van Marokkaanse eersteklasser
tjes in een Nederlandstalige school. Theoretische en
exploratieve studie."
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STORMS Henk (Gent) :
"De 'katholiciteit' in het 'katholiek' onderwijs. Onder
zoek naar de meningen van leerkrachten uit het katholiek
algemeen vormend H.S.O."

STUBBE Regine (Oostende)
"Het probleem van de affectieve kind-ouders binding.
Proeve tot onderzoek bij kinderen tot 3 jaar in het bij
zonder indien beide ouders buitenshuis werken."

VAN DE POELE Luc (Gent) :
":teren omgaan met gehandicapten. Proeve tot het constru
eren en evalueren van een vormingspakket voor de basis
school."

VAN DEN BREMPT Martine (Aalst) :
"Tweedekansonderwijs. Een vergelijking tussen T.K.O.
Leuven, traditioneel onderwijs en de centrale examencom
missie."

VAN GYSEGEM Marleen (Aalst) :
"Houding van leerkrachten uit het lager en kleuteronder
wijs tegenover dialectgebruik in de klas met als concre
tisering een vergelijking tussen de situatie in Aalst en
Kerkrade."

VAN LAEKEN Marc (Asse) :
"Metafoorgebruik in de Nederlandse theoretische pedago
giek. Drie generaties bekeken : Kohnstamm, Langeveld,
Imelman."

VAN OVERBEKE Hilde (Deinze) :
"Integratie van gehandicapten in het gewoon basisonder
wijs. Een onderzoek naar ervaringen van leerkrachten."

VANDENBRUAENE Greta (Brecht)
"De vormende waarde van dansexpressie. Een didactische
exploratie."

VERLEYSEN Nadine (Aalst) :
"Het leesbaarheidsonderzoek en de toepassingen voor het
onderwijs. Aanbevelingen tot heroriëntatie m.b.t. het
begrijpend lezen."

Ofl.:thope.da.gogÜR

BEECKMAN Kathleen (Gent) :
"Beschermde woonvormen - een exploratief onderzoek naar
de programma's, het profiel en de financiële situatie
van de bewoners betrokken bij beschut wonen (binnen de
geestelijke gezondheidszorg).
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DECORTE Mia (Oostende) :
"Ontwikkelingen en vergelijkende studie in verband met
muziektherapeutische mogelijkheden bij autistische kin
deren."

DE MITS Hans (Waarschoot)
"De relatie tussen ouders en deskundigen binnen de hulp
verlening voor autistische kinderen."

DE WANDEL Christiaan (St.-Amandsberg) :
"Naar een meer-dimensioneel beeld van het welzijnswerk."

D'OOSTERLINCK Frank (Deinze) :
"Een orthopedagogische benadering van de vroegbegelei
ding bij neurO motorisch gestoorde kinderen in Vlaande
ren."

FONTEYN Marleentje (st.-Niklaas) :
"Het probleem van de orthopedagogische diagnostiek bij
neurowotorisch gestoorde kinderen."

GEHOT Daniël (Wilrijk)
"Psychop~cla90gische exploratie van de methode I:Jean
qui-rit" van t4ej. M.B. Lemaire."

HEVERAET Frank (Ieper)
"Manisch-depressieve psychose : bedenkingen bij de diag
nose en de behandeling (in het bijzonder op jeugdige
leeftijd).u

KENTANE Beatrijs (Gent)
"Algemene ontwikkelingspsychologische theorieën in rela
tie tot het cognitieve functioneren bij oudere leeftijds
groepen en mogelijke implicaties in de intramurale zorg."

~ffiNNES Ann (Reet)
"Automutilatie: omschrijving en interventie."

HOYAERT Arin (Rqeselare) :
"De psycllpmotorische ontwikkelingstherapie met bijzon
dere aandacht voo~ de ontwikkeling in België."

NAEYAERT Ann (Veurne) :
"Gevolgen van verandering of verlies van werk na een
hartinfarkt."

VAN DAMME Armand (Wilrijk) :
"Indicatie van en interventie ten
als vorm van kindermishandeling.
centrum, een oplossing ?"

aanzien van incest
Het vertrouwensarts-
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VAN DER VLOEDT Kris (Kruibeke) :
"Integrerend handelen. Onderzoek naar de orthopedagogi
sche eisen te stellen aan integrerend handelen in voor
zieningen voor kinderen in moeilijke opvoedingssituatie."

VAN DE VELDE Godelieve (Gent) :
"Integratie van gehoorgestoorden in het gewoon onderwijs."

VAH HOVE Vera (Aalst) :
"Hoe ervaart de adolescent vereenzaming in zijn relatie
tot leeftijdsgenoten. Theoretische studie met explora
tief onderzoek."

VAN MIERLO Marion (Gent)
"Algemene ontwikkelingspsychologische theorieën in rela
tie tot het cognitieve functioneren bij oudere leeftijds
groepen en mogelijke implicaties in de extramurale zorg."

VAN NUNEN Maria (Utrecht" Nederland)
"Oudergroepen bij de behandeling van kinderen met leer
en ontwikkelingsproblemen. Onderzoek bij de ouderpopu
latie van een revalidatiecentrum."

VERMASSEN Karel (Aalst) :
"De zusters van liefde van Jezus en Maria en de zorg
voor gehandicapten en krankzinnigen van 1803 tot 1836."

VERMEERSCH Dirk (Ieper) :
"Studie omtrent schoolrijpheid bij blinde kinderen 
een aanpassing van de testbatterij voor lagere-school
rijpheid van W. Vermoere."

WILLEMS Ann (Gent)
"Psychosociale en maatschappelijke situatie na het ver
laten van de opvoedingsinstelling; invloed van een gezin
en tehuis."

Ontwikkeling~- en klini~che p~ychologie

ALDERWEIRELDT Katrien (Gent)
"Collectieve hysterie."

ANTHONIS Christiane (Mortsel)
"Neuropsychologische consequenties van reversibele cere
brovasculaire accidenten."

BAERT Jan (St.-Niklaas) :
"Cognitie- en gedragsmodificatie bij cognitief impulsie~

ve kinderen. poging tot aansluiting bij de klassituatie."

-- -- ~--------------------------_....
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BARTELS Katy (Knokke-Heist)
"Existentie en intimiteit. Literatuurstudie."

CALLENS Maria-Magdalena (Kortrijk)
"Dwarslaesie : psychologische en sociale gevolgen op
korte en lange termijn. Literatuurstudie."

CARDOEN Ludwina (st.-Arnandsberg)
"Konflikten in Afrikaanse families en stammen. 1-1ogelijk
heden van rituele konfliktoplossing."

COCQUIT Freddy (Gent) :
"Supervisie in counseling en psychotherapie."

COPPIETERS Carine (Gent) :
"Belnvloeding van de cognitieve basisvaardigheden ter
voorbereiding van het aanvankelijk rekenen bij licht
mentaal gehandicapten."

COUSSEMENT Els (Ninove) :
"De hysterie als structurele categorie bij J. Lacan."

CROMBEZ Bob (Roeselare)
"Regionaliseringstenden~enin de geestelijke gezondheids
zorg: regio Roeselare - Tielt als voorbeeld."

DAENEN Harc (Antwerpen)
"Het gemis in de 'objectrelatie'. Een Lacaniaanse stu
die van het object bij neurose en perversie."

DEBACKER Lieve (Kortrijk) :
"Constructie van een bruikbaar anamnese-schema vanuit
psychologisch perspectief. Een onderzoek in 3 medisch
pedagogische instituten in Vlaanderen."

DEBAL Rik (Ieper)
"Hypnotherapie als psychologische benadering van 'soma
togene' pijn. Een literatuurstudie."

DEBEERST Greta (Veurne) :
"Definiären van een ervaring volgens het model van Band
ler en Grinder en omschrijving van de mogelijkheden om
deze te wijzigen."

DE BRUECKER Martine (Aalst)
"De klinisch psycholoog in het algemeen ziekenhuis."

DE COCK Jasmina (Brugge)
"Lazarus Arnold A. en de multimodale gedragstherapie."

DE CUYPER Martine (Brugge) :
"Klinisch neuropsychologische diagnostiek volgens Luria
methodieken bij psychiatrische patiënten met hersendis
functies."
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DE FYN Saskia (Varsenare) :
"Een overzicht van de evolutie der krankzinnigenbehande
ling (van de 1ge eeuw tot 1950).

DEGRYSE Mieke (Ieper)
"Toegepaste psychoanalyse : methodologische vergelijking
tussen C. Mauron (psychokritiek van Baudelaire) en J.
Laplanche <r...:çaniaanse benadering van HolderIin) • "

DEKEYSER Katrien (Brugge) :
"Mannenbeweging, masculisme en fiminisme : hun inherente
blauwdrukken voor alternatieve partnerrelaties."

DE LILLE Kathleen (St.-Agatha-Berchem)
"Veldstudie : een kritische benadering van een groei
groep. "

DELYE Ann (Oostende) :
"vrouwenmishandeling. Een bespreking in het kader van
de theorie van D.M. Pagelow aan de hand van 15 inter
views. "

DEMAITRE Jean-Pierre (Kortrijk) :
"Sexualiteit vanuit een Lacaniaans perspectief '11 n'y
a pas de rapport sexuel"."

DEMETS Patricia (Waregem) :
"Een thematische behandeling van de verhouding van Freud
en Lacan tegenover de kunst."

DE MEUE Roland (Zottegem)
"Reorganisatie en nieuwe ontwikkelingstaken bij geboorte
en gezinsvor~ing. Literatuurstudie in het kader van
de gezinsontwikkelingstheorie."

DEMULDER Geert (Oostende)
"De psychologische ambulante hulpverlening op de eerste
lijn.'"

DENOLF Brigitte (Brugge) :
"Analyse en systematische modifikatie van interne spraak
in de cognitieve gedragstherapie."

DHAENENS Rosine (Deinze) :
"postoperatieve aanpassing van gezinnen met een kind
met een aangeboren hartafwijking. Een gezinsstructure
le benadering."

D'HAUWERS Lieven (Gent) :
"De d-,angneurotische enscenering binnen de Borromeaanse
knoop."

•
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DUJARDIN Frank (Kortrijk) :
"Literatuurstudie i.v.m. Freud en Flicss : 'Cornment sa
voir d'entre les bateleurs celui qui tient Ie vrai poli
chinelle ?' Freuds autoanalyse: een methodologisch
verantwoorde benadering vanuit een structureel-dynamische
optiek."

FOULON Veerle (Gent) :
"Procreatieve besluitvorming bij cliinten van een dienst
medische genetica."

GEERARDYN Filip (Kigali, Rwanda) ;
"De positie van het subject tegenover God in neurose en
psychose."

GEUENS Maria (Wilrijk)
"Psycho-sociale problemen bij jongeren in pleeggezinnen."

GEYPEN Paul (Geel)
"Integratie van de hulpverlening aan heroineverslaafden
binnen de gezondheidszorgdiensten, voorzieningen, werk
soorten, instellingen."

GHEYSENS Machteld (Schoten)
"Weduwen en weduwnaars : literatuurstudie en exploratief
onderzoek."

GILTE Marie-Ann (Brugge) :
"Het hyperventielatiesyndroom
Lit~~atuurstudie."

situering en behandeling.

GRYSON Ingrid (Kortrijk)
"Ziektegedrag en zelfhulp bij volwassen astmapati~nten."

GYSEMANS Joris (Lier) :
"Partnerverlies in rouwbegeleiding bij bejaarden. Li
teratuurstudie over theoretische en klinisch-therapeu
tische aspecten."

HERMANS Katrien (Merksem) :
,f"Gouden regen": urolagnie in de struktuur van perversie
en neurose met mythologische parallellen."

HEYNSSENS Veerle (Gent)
"De kreet als limiet van het reile psychoanalytisch be
naderd in het oeuvre van Francis Bacon (1909).

JACOPS Klara (Dendermonde) :
"Het onbewuste bij Carl Gustav Carus en Sigmund Freud.
Een vergelijkende literatuurstudie."

JONCKHEERE André (Oostende) :
"Conformiteit bij adolescenten. Een literatuurstudie."
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JOYE Bart (Menen) :
uCcTl1pliace met betrekking tot gezondheidsprogramma 's. "

KERCKAERT Katrien (Brugge) :
"De overgangsjaren bij de vrouw. Enkele medische, psy
chologische en sociale aspecten."

LE CLERCQ Marleen (Gent) :
"Konversiehysterie, een artikulatie binnen de psychoana
lytische literatuur: Freud en Lacan."

MATHEUSSEN Dirk (Beerse) :
"Het type A gedragspatroon : attributionele analyse van
het type A gedragspatroon."

MERGAERT Wim (Oostende) :
"Fetisjisme in Lacaniaans perspektief."

MOGENSEN Michiel (Gent) :
"Factoren die het studieresultaat bepalen, replicatie
onderzoek."

MULlER Dany (Izegem) :
"Analyse van de problematische opvoedingssituatie in
gezinnen met een jong autistisch kind. Literatuurstu
die. "

PIETERS Vera (Opbrakel) :
uThe career skill assessment program. Aanpassing."

POLLET Christa (Eeklo) :
"Dropout in psychotherapie een literatuurstudie."

PRlNGELS Alain (Lokeren)
uDe functie van het dubbelbeeld in
que - critique van Salvador Dali.
standpunt. U

La methode paranoia
Een psychoanalytisch

ROEGIES Ingrid (Gent) :
uZiekte en gezondheid bij Marokkaanse immigranten."

SEGERS Edwin (Mortsel) :
"Een exploratieve studie bij jongeren naar het verband
tussen eenzaamheid, vereenzaming en interpersoonlijke
relaties."

SINGELEE Stefaan (Ukkel) :
"Psychologische interventies bij chronische pijnproble
matiek : operante conditionering, cognitief-behavio
ristische strategieën, m.i.v. inzichten vanuit het sys
teemdenken."
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SMISMANS Carina (Halle) :
"De aanvaardingsproblematiek van ouders met een mentaal
gehandicapt kind met nadruk op effektieve begeleiding
van deze ouders; literatuurstudie en exploratief onder
zoek."

SNOECK Kathleen (Gent)
"Een onderzoek naar de complementariteit in het cogni
tief ageren. Inzonderheid met toepassing op het ruimte
lijk denken."

SOONTJENS Ronaid (Deurne) :
"Wraakgevoelens bij ex-koncentratiekampgevangenen. Een
exploratieve studie tegen de achtergrond van het KZ-syn
droom. "

SPINOY Erna (Brussel) :
"Ziektetheorie bij kinderen : een ontwikkelingspsycholo
gische benadering."

STALPAERT Lieveke (St.-Amandsberg) :
"Het scheldwoord in de psychotische hallucinatie. Het
failliet van een computeranalyse."

STANDAERT Achiel (Eeklo) :
"Disfunktie bij dienstplichtigen; een eerste oriintatie."

STUYCK Ann (Duffel)
"Spoedopnamen bij kinderen. Een exploratief onderzoek."

TACK Jenny (Watermaal-Bosvoorde) :
"'Folie ~ deux', een literatuurstudie."

TEMMERMAN Peter (Gent) :
'!Algemene ontwikkelingspsychologische theorieën in rela
tie tot het cognitieve functioneren bij oudere leeftijds
groepen en mogelijke implicaties voor psychotherapie."

THEUNS Marc (Merksem) :
"Studie naar de overeenkomsten en verschillen in de kon
sultatiepraktijk bij huisartsen en klinisch psychologen
op de eerste lijn. Implikaties naar opleiding en samen
werking."

T'JONCK Yvette (Oostende) :
t theorl.'e Een literatuur-"Kroniek van de algemene sys eem .

studie."

T'KINT Marleen (Oudenaarde)
"cognitieve behandeling van depressie."
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VAN ACKER Johan (Zele) :
"Pesso-psychomotor therapie. Een overzicht van de theo
rie en een kritische bespreking."

VANDEMOORTELE Ann (Kortrijk) :
"Analyse van sociale interactie tussen clinici aan de
hand van teamgesprekken."

VAN DEN BERGHE Hilde (Dendermonde)
"Therapeutisch werken met dromen. Op zoek naar integra
tie. "

VANDEN BILCKE Peter (Oostende)
"De kennis over het lichaam en het inwendig functioneren
bij kinderen (,ziektebeleving en lichaamsbeeld) • l/

VAN DER HEIJDEN Werner (St.-Niklaas)
"Differentiêle indikaties binnen de gedragstherapie."

VAN DER JEUGT Patrick (Lokeren) :
"De interpretatie van Charots concept 'hysterie' bij
Freud en Gilles de Latourette. Anatomo-klinische metho
de versus psychoanalyse."

•

VAN DYCKE Katrien (Eeklo) :
"Vroegkinderlijke ervaringen en neurose
fantasma - een valse vraag."

trauma en

VANHECKE Luc (Brugge) :
"Multiple sclerose. Psychologische aspekten rond ver
werking en begeleiding."

VAN HOECKE Jan (Deurne) :
"Perversie, kreatie ge'lllustreerd met het werk van Oscar
Wilde."

VAN LIEROP Marie-Christine (Hulst)
"Born free. Projekt voor het doorbreken van geslachts
stereotypen en rolpatronen. Deel 1 : Lager onderwijs."

VAN NERUM Ivo (Antwerpen) :
"Een Lacaniaanse epistemologie van het verdeelde sub
jekt versus George Dl\rereux als epistemoloog."

VAN NEYGEN Ann (Ninove) :
"Sabina Spielrein of hoe werd het spel tussen Freud en
Jung gespeeld? Betekenis van een 'vergeten' figuur
binnen de psychoanalyse."

VANNIEUWENBORGH Marleen (Oostende)
"Post-partum depressie,"
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VAN SPEYBROECK Jan (Deinze) :
"Groepsassertiviteitstraining, sociale vaardigheidstrai
ning en behavioristisch psychodrama in residentiële
setting. Literatuurstudie en bevraging in het veld."

VAN STEENKISTE Luc (Oudenaarde) :
"Een kritische analyse van het concept '. identitei t r na
Erikson."

VANSTEENWINCKEL Ann (Brussel) :
"Een cognitief behavioristische v~s~e op obesitas. Ten
tatief opzet van een gestructureerde groepstherapie met
obese kinderen."

VERBAUWHEDE Esther (Zwevegem) :
"Naar een ecologisch-pluralistisch ziektemodel. Een
medisch-antropologische benadering."

VERBEKE Jan (Lokeren) :
"Hiironymus van Aken, alias Bosch vanuit een psychoana
lytisch standpunt."

VERBURGH Nathalie (Oostende) :
"Suicide in de adolescentie vanuit ontwikkelingspsycho
logisch perspectief."

VERHEYDEN Marjan (Dendermonde)
"Behoud van verandering : ontwerp voor een kwalitatieve
evaluatie."

VERMEIR Geert (Dendermonde) :
"Verdringing van affekt en verdringing van voorstellingen.
Een studie naar hun onderlinge verhouding."

VERSTRAETE Veerle (Veurne) :
"Ontwikkeling van interactievaardigheden bij jonge kinde
ren (met observaties)."

VIJT André (Hamme) :
"Kinderpsychose, van nosologisch struikelblok naar een
Lacaniaanse benadering binnen de dialektiek taal/lichaam."

VINGERHOETS Guy (Deurne)
"Van faalneurose naar moreel masochisme, van fenomeen
naar struktuur."

Bed~~j6~p~qeholog~e

BLANCKAERT Catharina (Eeklo) :
"Vrouwen als managers. Een exploratieve studie naar de
loopbaan van vrouwelijke managers."
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BLEYS Raymond (Turnhout) :
"Vergelijkende studie tussen employee involvement (E.I.)
en kwaliteitskringen."

BOGAERT Linda (Gent) :
"Verbanden tussen beroepsanalytische vaststellingen en
actuele institutionele vormingen. Exploratieve studie
omtrent aansluiting van het hoger textielonderwijs bij
de Vlaamse textielindustrie."

DASSEVILLE Brigitte (Oostende)
"Mogelijkheden voor vrouwen in leidinggevende functies."
Onderzoek naar de positie en de aanvaarding van vrouwe
lijke kaderleden in de bank."

DE CUYPER Serge (Gent) :
"Reklame en semiologie. Relevantie van semiologische
bevindingen voor de reklametheorie en praktijk."

DE KETELBUTTER Karina (Aalst) :
"Alternatieven voor intelligentie- en persoonlijkheids
tests bij de selectie van managers met een veldonder
zoek omtrent het :vicaceva procédé."

DE SCHEPPER Ann (Gent) :
"Vergelijkend onderzoek van het studie- en beroepscurri
culurn van de burgerlijk en industrieel ingenieur."

DESMET Geert (Roeselare) :
"Comparatieve studie van actuele en gewenste positione
ringen en wetenschappelijke onderzoekseenheden."

LIPS Piet (Gent) :
"Verbanden tussen beroepsanalytische vaststellingen en
actuele institutionele vormingen. Exploratieve studie
omtrent de aansluiting van het hoger textielonderwijs
bij de Vlaamse textielindustrie."

MEIRLAEN Patrick (Oudenaarde) :
"Organisatie ontwikkeling een aanpassing. Een analy
tisch onderzoek d.m.v. gevalsstudies."

PLAETINCK Ann (Eeklo) :
"Invloed van achtergrondmuziek in supermarkten op het
koopgedrag. Een empirische studie."

VANOPBROECKE Geert (Oudenaarde) :
"Scholing en bijscholing van produktiepersoneel in een
middelgrote textielonderneming."

•
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CATRYSSE Lieve (Oostende) :
"De nieuwe koöperatieve beweging - een intrede in het
veld."

BEERT Ines (Gent)
"Het belang van plattelandsontwikkeling in de Derde Ne
reld; sociaal-agogische aspekten."

CAPPELAERE Geert (Kortrijk)
"Het werkproject, een alternatieve sanktie gekaderd bin
nen de hervormingsdebatten op de wet op de jeugdbescher
ming van 8.4.1865. Studie n.a.v. het experiment 'Alter
natieve Sanktionering' aan de jeugdrechtbank te Mechelen."

KEYMEULEN Anne-Marie (Zwijnaarde) :
"De vakbond en vakbeweging en de economische recessie.
Onderzoek naar de houding van de socialistische vakbe
weging t.a.v. demoralisatietendensen in Vlaanderen tij~

dens de periode 1973-198j."

OPSTAELE Veerle (Oostende)
"De kennis rond vrouwen in zelfbeherende bedrijven."

HUYGHEBAERT Dirk (Brugge) :
"Leeraspekten in de relatieproblematiek. Een explora
tief onderzoek naar vaardigheden en attitudes met betrek
king tot relatiebekwaamheid."

Sod.a..te. a.gog-<'elz

BAEYENS Martine (Tienen)
"Verlangen - jaloersheid - socialisatie. Een poging tot
synthese."

DAENE Carine (Blankenberge)
"Zelfhulp in relatie tot een ontoereikende gezondheids
en welzijnszorg."

DOIZE Marc (Ieper) :
"Het forensisch welzijnswerk : "een bolwerk van parado
xen", als uitgangspunt om tot een structurele hervorming
van het reclasseringswerk te komen."

DE ROOVER Rika (Brugge)
"Een model voor kritische integratie van gastarbeiders
kinderen. Toepassing van de filosofie van paulo Freire
op de gastarbeidersproblematiek in ons land."

JANSSENS Carla (Blankenberge) :
"De post-penitentiaire voogdij en haar rol binnen de
reklassering : resocialiseren of emanciperen 1"
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PYLYSER Ann (Oostende) :
"Armoedebestrijding in België. Schets van een aantal
visies met de nadruk op basiswerking."

SCHOLLAERT Ginette (Ninove)
"De taak van het opbouwwerk binnen de problematiek van
participatie van de bevolking aan beleidsvorming."

SCHROYENS Katelijne (St. -Niklaas) :
"Economische ~alfabetisatie' in Nicaragua, 1982-1985.
volwassenvorming en socio-economische ontwikkeling."

SINTOBIN Benoit (Izegem) :
"Bespreking van het concept zinvolle arbeid in funktie
van onderzoek naar relevantie en betekenis van de nieuwe
ko8peratieve beweging."

VAN DE VOORDE Peter (Gent)
"De hervormingsdebatten rond de jeugdbescherming gezien
vanuit het argument van de zware gewelddelikten."

VAN HULLE Nadine (Veurne) :
"poging tot definiëring van de term 'forensisch welzijns
werk' aan de hand van een inventarisatie."

VANDEWEERD Nicolas (Gent) :
"De kinderrechtenbeweging emancipatorische visie op jon
geren. Een onderzoek binnen het "experimenteel jeugd
werk'. "

VELTER Marleen (Oostende) :
"Welzijnswerk en mensenrechten. Een poging tot verdie
ping vanuit de exemplarisc~studievan Amnesty Interna~

tional."

VLIEGEN Leon (Neeroeteren) :
"De economisch-ecologische problematiek en de emancipa
tie der mensheid."
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TheOAe~i~Qhe en expeAimen~ele p~YQhologie

DE CLERCQ Lucienne (Hamme)
"Wetenschappelijke en filosofische achtergronden van de
Freudiaanse leer en het Behaviorisme. Een vergelijking
van bepaalde aspecten van het mens- en wereldbeeld bij
Freud en Skinner als "eponymen' van hun tijd."

HERMANS Isabelle (Gent) :
"De sociale psychologie van creativiteit. Literatuur
studie met eigen onderzoek."

SCHATTEMAN Belinda (Gent) :
"Invloed van taakccrilp1exiteit op intrinsieke motivatie.
Literatuurstudie en onderzoek."

VAN HOE Rudy (Kuurne) :
"Verwachtingsmodellen van attitude en motivatie."

FACULTEIT VA~ DE LANDBOm'J1mTENSCHAP?EN

AGGREGATIE HOGER ONVERWIJS

DE KIMPE Norbert (Zeie) :
":,( -Gehalogeneerde iminen als veelzijdige bifunctionele
verbindingen in de synthetische en mechanistische orga
nische scheikunde."

VOCTORATEN

BEN HAMOUDA MOHAMED (Agareb, Tunesië)
"Biometrische beschrijving en genetische verbetering
van de groei van schapen van het Barabarine-ras."

BOSSIER Peter (Brugge)
"Mikrobiële sideroforen in de bodem."
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DIERICK Noël (Meigem)
"Studie van de invloed van de darmflora en van enkele
groeibevorderende voederadditiva op het stikstofmetabo
lisme bij het varken."

EMBRECHTS Jozef (Antwerpen)
"Studie van de bodemgenese in verband met landschaps
hervorming in vochtig tropisch milieu (Zuid-Kameroen)."

HABIB ULLAH KHAN (Anbala, India)
"Het verband tussen voedselbeschikbaarheid, inkomens
verdeling en voedingstoestand van de bevolking in Pa
kistan sinds de onafhankelijkheid."

rDE Geert (Brugge)
"Ondergrondwoeling van verdichte lagen als bodemverbe
teringstechniek."

KAYOULI Chedli (Nefza, Tunesië)
"Studie van de effecten van de defaunering van de pens
op de vertering bij schapen."

MAENE Ludovicus (Oudenburg)
"Optimalisering van de overgang van weefselteeltplant
jes naar in vivo omstandigheden."

MELKEBEKE Guy (Zottegem)
"Computersimulatie van het residuverloop van enkele
fungiciden op .sla onder glas."

MOHAMED SENAWI BIN MOHAMED TAMIN (Kuala Lumpur, Maleisië)
"Evaluatie van de moeilijkheden bij de in vitro verme
nigvuldiging van Theobroma cacao L. en Cocos nucifera L."

NACHTERGAELE Freddy (Gent)
"Landevaluatie in Noord-Algerije op basis van klein
schalige kaarten."

/

SALWA MOHAMED MOHAMED DAWOUD (Alexandrië, Egypte) :
"Enterotoxine- en thermonuclease-produktie door Staphy
lococcus aureus en betrouwbaarheid van de thermonucle
asebepaling als indicator voor groei van Staphylococcus
aureus en enterotoxineproduktie in levensmiddelen."

•



429

TAYEA ABD EL-LATIF TAHA (Dakahlia, Egypte) : 1/
"Differentiatie en karakterisatie van humus bestand- IJ\...
delen. "

VALCKE Alex (Assenede) :
"Vergelijkend. onderzoek naar de efficiëntie van bescher- J
mings-, afwerKings- en onderhoudssystemen voor houten ~
buit.enschrijnwerk onder natuurlijke weersomstandigheden."

VANDEWALLE Luc (Aalter)
"De niet-enzymatische bruinkleuring in geconcentreerde
suikeroplossingen."

VERLINDEN Alex (Merksem)
"De dynamiek van kruidachtige vegetaties in funktie van
waterhuishouding en beheer van natuurgebieden."

INGENIEURSWERKEN

ACKE Bart (Gent)
"zuurtegraad en chemische samenstelling van neerslag,
stamafvloei en droge depositie in een beukebestand."

AELBRECHT Jan (Gent)
"Het gebruik van gemalen basaltgesteente als fysico
chemische regeneratiebron en kationenbemesting voor
tropische bodems."

BLIECK Johan (Nieuwpoort)
"De teelt van de Maleise zoetwatergarnaal Macrobrachium
rosenbergii (de Man)."

BOLS Joannes (Turnhout)
"Selectie-index voor melkvee."

BRAECKMAN Philip (Gent)
"Lineaire programmering ter ondersteuning van het mana
gement op potplantenbedrijven."

BUGGENHOUT Filip (Scheldewindeke)
"Bedrijfseconomische vergelijking van methodes voor
grondbewerking en wieden in het project Imbo-Nord &
Mparambo (Burundi)."

COLLUMBIEN Martine (Mortsel)
"De voedingssituatie in Huai Tong, een dorp van de Karen
bergstam in N.-Thailand."
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COOMANS Paul (Gent) :
"Inleidend onderzoek over de bestrijding van Delia anti
qua (Meigen) met de entomofage nematode Neoaplectana
bibionis Bovien."

CROMHEEKE Patrick (Antwerpen)
"Bloeiinductie bij Spathiphyllum Schott."

DE BOTH Greta (Wetteren)
"Ziekteinventarisatie in de oesterzwamteelt met gron
dige studie van het Trichoderma-probleem."

DEGRYSE Francis (Straatsburg, Frankrijk)
"Onderzoek naar drainagetoestanden door middel van tele
detektie" .

DE KOCK Luc {As se)
"De positie van de wintereik (Quercus petraea Lieblein)
en van de beuk (Fagus sylvatica L.) in het staatsbos
van Buggenhout. "

DE MOL Jan (Wetteren)
"Het productiekenmerk dagelijkse groei in het selectie
mesterijonderzoek voor varkens."

DEMON Geert (Knokke)
"Studie van de interaktie van ureumformaldehydeharsen
onder verschillende vormen op kleigronden."

DEMYTTENAERE Paul (Roeselare)
"De invloed van de stikstofbemesting op het nitraatge
halte bij bleekselderij."

DERMUL Filip (Oostende)
"Vergelijking van een aantal Solanum aethiopicum L.-va
riëteiten onder praktijkomstandigheden te Dakar, Sene
gal."

DE RYCKE Paul (Brugge)
"Invloed van droogte-stress op de osmotische aanpassing
bij Gossypium hirsutum L. en Imperata cylindrica{L.)
Beauv. "

DE SMET Hans (Gent) :
"Fysische karakterisatie van turfsubstraten."

DE SMET Marleen (AALST)
"De invloed van N, P, K-bemestirig op een tropische
sojavariëteit en zijn mutant (Glycine max. L. Merrill
var. Palmetto)."

•
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DE VEIRMAN Mark (Aalst)
"Enkele genetische aspecten van de voederwaarde en
koudetolerantie van maïs."

DEVROME Marnick (Diksmuide)
"Biologie en bestrijding van varkensgras, Polygonum avi
culare L. "

D'HAESE Frank (Gent)
"Enquête over de teelt en de gewasbescherming van groot
bloemige anjers en rozen in de streek van Aalst."

DIELEMAN Patrick (Lokeren)
"Onderzoek van de prijs- en produktievariatie op de Bel
gische eiermarkt."

DRIESSENS Kristin (Gent)
"Detectie en geïntegreerde bestrijdingsmogelijkheden van
Verticillium dahliae Klebahn en Verticillium albo-atrum
Reinke & Berthold."

DUMORTIER Myriam (Kortrijk)
"Dynamiek van wortelsystemen in vochtige kruidachtige
vegetaties."

GALLET Guy (Wilrijk)
"Afzetbevordering van groenten en fruit."

GOEMINNE Marc (Gent)
"Vicia faba. Enkele aspekten van de genetica en het kwe
ken van een tanninevrije populatie."

GOLINVAUX Michel (Gent)
"Waarnemen en waarderen van landschappen : een visueel
landschapsonderzoek in het natuurgebied Bourgoyen-Osse
meersen."

GOUWY Patrick (Poperinge)
"Biologische bestrijding van Botrytis cinera Pers. ex.
Fr. door Trichoderma harzianum rifai op Vitis vinifera
L. "

HUYGHE François (Temse)
"Bedrijfseconomische analyse van oogstsystemen voor
voorgedroogd gras en deegrijpe mals."

JONCHEERE Marc (Oostende)
"Biologie en teelt van Eragrostis tef (Zucc.) Trotter."

KURRIS Marc (Merksem)
"Analyse van de huidige bostoestand en van het bosgebruik
als uitgangspunt van een toekomststrategie."
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MAGERMAN Hilde (Zottegem)
"Inununohistochemische studie over neuropeptiden en neu
rophysines bij Spodoptera littoralis Boisd., Mamestra
brassicae L. en Pieris brassicae L. "

MELKEBEKE Tilly (Zottegem) :
"Voorkomen en bestrijding van Pollinia pollini (Costa),
Phloeotribus scarabaeoides (Bern), Euzophera pinguis
(Haw.) en Hylesinus oleiperda (F.) op olijfbomen in
N.-Tunesië."

MERCELIS Karin (Antwerpen)
"De arbeids- en voedingssituatie in Ijenda, Burundi."

MESSlAEN Paul (Kortrijk)
"Produktie en afzet van thee in Burundi."

MILBOU Daniël (Essen)
"De minerale stikstofevolutie in kleiprofielen onder
wintertarwe en bruine bonen."

MUS Inge (Brugge)
"Biologisch onderzoek van de waterkwaliteit van de
Brugse Reien."

PANNEKOEKE Luc (St.-Amandsberg)
"Solanum aethiopicum L., de Afrikaanse eierplant."

RAMON Herwig (Oostende) :
"Minerale stikstofevolutie na suikerbieten en aardappe
len in de Watervlietse polders."

ROMBAUT Christian (Ninove) :
"De invloed van de zuurtegraad en van zware metalen
(Al, Cd, Cu, Pb) op de kieming van zaden van Picca
abies (L.) Karst., Pinus nigra Arn. calabrica Schn.
'Koekelare' en Pinus syvestris L. "

SANTENS Eddy (Aalter)
"Analyse van de verbanden tussen de opvolgingssituatie,
de overname en de landbouwbedrijfsstruktuur."

SCHOTTE Patrick (St.-Joost-ten-Noode) :
"Vergelijkende studie van anatomische en ecofysiolo
gische kenmerken waargenomen bij verschillende 'Winged
Bean' variëteiten (Psophocarpus tetragonolobus (L.)
O.C.). "

SIMOENS Patrick (St.-Amandsberg)
"Morfologie, fysiologie en teelt van Hibiscus sabda
riffa L. "

•
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SIX Winfried (Brugge)
"Morfologie, fysiologie en teelt van Basella alba L.

SLIMBROUCK Johan (Brugge) :
"Socio-economische, landbouwkundige en nutritionele
toestand in Ban Don ehi, Noordoost-Thailand."

SPRIET Sabine (Kortrijk)
"Synthetische media voor gramicidine S-produktie."

STEeHELE Ludo (Oostende)
"Verplaatsing van de ionenevenwichten in het systeem
watersediment o.i.v. verzuring."

STEENS Nadine (Halle)
"Onderzoek naar de invloed van pyrethroïden op de ho
ningbij (Apis mellifera L.)."

TELEMANS Bruno (Etterbeek)
"Pennisetum americanum (L.) Leeke zaailingen bij hoge
bodemtemperatuur : een vergelijkende studie tussen
variëteiten."

T'JONeK Marcus (Lier) :
"In-vitro-verteerbaarheid bij kuilmals."

"

TRoeH Peter (Lokeren) :
"Zelfafstellende voorspellende regeling van de ventila
tiehoeveelheid in veestallen."

VAN DE BRUAENE Frank (Oudenaarde)
"Ontwerp van een educatief computerprogranuna inzake
klimaatregeling in varkensstallen."

VAN DEN BOOGAERDE Henri (Gent)
"Verslemping en korstvorming in een lemig zand bodem
en hun invloed op de opkomst van suikerbietzaden."

VANDENHAUTE Piet (Oudenaarde)
"Bepaling van de bouwkundige indeling van het zeugen
bedrijf door middel van simulatie."

VAN DE PUTTE Beatrijs (Lokeren)
"Enquête over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
in akkerbouwgewassen en blijvend grasland in Lochristi,
Lokeren, Moerbeke-Waas en Wachtebeke."

VANDERCAMMEN Gerda (Gent) :
"Het gezinsbedrijf beschouwd vanuit de positie van de
boerin."
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VANDERSCHAEGHE Anne (Brussel)
"Microvermenigvuldiging en virusdetectie bij Lilium
spp. "

VAN DRIESSCHE Nicole (Gent) :
"In vivo gedrag van in vitro vermeerderde gewassen."

VAN EECKHOUT Elly (Oudenaarde) :
"Vergelijkende populatiestudie van loopkevers (Coleop
tera, Carabidae) in bloemkoolvelden."

VAN HALEWYCK Wilfried (Beveren)
"De rol van de agrarische sector en van de landhervor
ming in het economisch transitieproces van Nicaragua."

VAN HOOF Guy (Brecht)
"Enkele praktische aspecten van de plantenweefselteelt."

VAN NEVEL Geert (Deinze)
"verwarming van kraamstallen door middel 'van een warm-te
pomp: warmtebron uittredende stallucht."

VAN ROSSOM Wim (Ninove)
"Waarnemen en waarderen van landschappen : een visueel
landschapsonderzoek in het natuurgebied Bourgoyen-Osse
meersen."

VANSTEELANT Bart (Brugge)
"Inter-actief programma voor warmtetechnische optimali
satie in veestallen."

VAN STEENBERGE Hilde (Aalst)
"Invloed van de bodemtextuur en de bodemvochtpotentiaal
op de plant-waterrelaties bij suikerbiet (Beta vulgaris
L. saccharifera cv. Zwaan poly)."

VAN THUYNE Dirk (Waregem)
"Bijwerkingen van het chemisch doden van de zode bij
graslandvernieuwing."

VERBAUWHEDE Dirk (Waregem)
"Evaluatie van een warmtewisselaar in een slachtkuiken
hok."

VERBEELEN Dirk (Ekeren)
"Enkele toepassingen van zonne-energie in de landbouw."

VERBOVEN Anne (Oostende) :
"Een evaluatie van verschillende beschaduwingssystemen
in Maleise cacaoplantages met behulp van hemisferische
fotografie."
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VERBRUGGEN Daniël (Merksem) :
"Bestrijding van de lapsnuitkeverlarve, Otiorrhynchus
sulcatus F. en enkele andere insektelarven met de ento
mofage nematode Heterorhabditis sp. "

VERDONCKT Peter (St.-Amandsberg)
"Kunstmatige beregening in de landbouw."

VEREECKEN Willem (St.-Niklaas)
"Marketing van appelen en peren in België."

VERGOTE Luc (Tielt) :
"V66r-oogsttoepassing van glyfcsréBt in graangewassen."

VERMEULEN Jan (Oudenaarde) :
"Korrelmals : teelttechnieken en toepassing in de var
kenshouderij."

VERMEULEN Rudi (Roeselare)
"De epigelsche collembolenfauna van een zandig braak
land en van een laag papierafvalslib."

VERSTRAETE Frans (Tielt) :
"Biologie en bestrijding van gewimperde basterdwederik.,
Epilobium ciliatum Rafin."

VlAENE Nicole (Oostende) :
"Gebruik, chemische samenstelling, bemesting en ziekten
van Hibiscus sabdariffa L. "

VOCHTEN Piet (St.-Amandsberg) :
"De socio-economische en nutritionele toestand in Ban
Pakutwai, Noordoost-Thailand."

WITTEVRONGEL Jimmy (Eeklo) :
"Het gebruik van melkeiwit voor het vroeg spenen van
biggen en zijn positie t.o.v. andere eiwitbronnen."

WITTOUCK Jozef (Kortrijk)
"De lijrnvoegsterkte van gelmpregneerde multiplexplaten."

Ingenieu4 V004 de ~eheikunde en de iandbouwindu~t4ieën

ANGENON Geert (Gent)
"Cytofotometrische bepalingen van DNA en eiwit in weef
selpreparaten."

BELLENS Albert (Heist-op-den-Berg)
"Photon correlatie spectroscopie en deeltjesgroottebe
paling van aluminiumhydroxydekollolden."



436

BONGARTZ Jean-Pierre (Luik) :
"Densitometrische kwantifikatie van het EcoRI endonu
clease."

BRAECKMAN Filip (Oudenaarde)
"Aroma-analyse van cognac en vergelijkbare geestrijke
dranken."

BRUNEEL Luc (Veurne)
"Ontsuikeren van eieren door glucose-oxidase."

CARRON Martine (Keulen, Duitsland) :
"Biodosage en extractie van microbieel lipolnezuur."

CLAEYS Dirk (Gent) :
"Het ribulose-l, 5-bifosfaat karboxylase uit monokotylen."

DESCHOOLMEESTER Godelieve (Etterbeek) :
"Produktie van therrnonuclease en enterotoxines door
Staphylococcus aureus in levensmiddelen."

DE SMEDT Anny (Geraardsbergen)
"Microbieel-ecologische evolutie gedurende de bewaring
van vlees behandeld met glucose en voedingszuren."

DE SMET Geert (Gent)
"Polymorfisme bij het verpoederen van vetten."

DE VISSCHER Lieven (Gent)
"Optimalisatie van de xanthaanfermentatie met Xantho
monas campestris NRRL B-1459."

DE WAEL Marie-Paule (Heemskerk, Nederland)
"Samenstelling en bereiding van sojaprodukten in Noord
Thailand."

FERYN Hans (Diksmuide)
"Gerichte lipolyse van melkvet: parameterstudie."

GORIS Kathleen (Gent)
"Ontwikkeling van een routine toxiciteitstest met bak
kersgist (Saccharomyces cerevisiae)."

HANSSENS Filip (Zottegem)
"Optimalisatie van de Aspergillus niger gluconzuur
fermentatie."

JANSSENS Lieven (Aalst) :
"Valorisatie van fosfolipiden uit nevenprodukten ~an de
zuivelindustrie."

JOYE Dirk (Brugge) :
"Microbiële produktie van tannase."
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MARTENS Bart (Gent) :
"Gelelektroforetische studie van cytoskeletaire eiwit
ten van rundsvlees gedurende de rij ping. "

MASSCHELEYN Patrick (Veurne) :
"De invloed van Leucaena leucocephala op de voedings
toestand van een Maleisische bodem."

SAVEYN Katrien (Oudenaarde)
"PloIdie en protoplastfusie van industriêle bakkers
giststarrunen (Saccharomyces cerevisiae)."

SMETS Dirk (Duffel) :
"Zware metalen in de omgeving van een verbrandingsin
stallatie voor huisvuil."

SULMON Frans (Avelgem)
"Elektroforetische karakterisatie van vlees en vlees
vreemde eiwitten."

VAN DURME Wouter (Wetteren)
"Immobilisatie van laktase EC 3.2.1.23 met alginaat."

VAN HOYE Sabine (Gent) :
"MicrobiUle conversie van hydroxyproline-bevattende
peptiden."

VAN MOLLE Alexander (Aarschot)
"Implementatie van een digitale pH-regelaar als net
effect sensor van biotechnologische processen."

VAN OOTEGEM Veronique (Assenede)
"MicrobiUle lipasen : screening, aktiviteitsbepaling
en produktie."

VAN PARIJS Koenraad (Gent)
"Reactiviteit van geactiveerde allyldihalogeniden."

LICENTI ES

Landbauwantw~kkel~ng

ABDEL RAHIM MOHAMED EL AMIN (Elnahud, Soedan)
"Evaluatie van het landbouwkrediet in Soedan."

SALGADO VINITHA (Mirissa, Sri Lanka) :
"Studie van de nutritionele samenstelling en het inzou
ten van Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. (gevleu
gelde boon)."

SHINTRA VIJAYA D. (Ladghan, India)
"Degradatie van parelgierst meel."
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FACULTEIT VAN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

VOCTORATEN

~JBAUWENS Rita (Gent) :
..,.. "Radioreceptor en radioImmuno bepaling van het Vitamine

D hormoon in humaan serum of plasma."

ILIANO Luc (Etterbeek)
"Bijdrage tot de studie van de enzymatische lipolyse."

NONGLUCK SOOKVANICHSILP (Suphan Buri, Thailand) :
"Toxicological analysis of organochlorine insecticides
PCBs, PCDFs and TCDD in biological fluids."

ROS IER Jan (Ninove) :
"Een studie van de respiratoire opname
van koolstofsulfide en van de urinaire
thiothiazolidine-4-carboxylzuur bij de

en eliminatie
excretie van 2
mens."

INTERFACULTAIR STUDIE- EN VORMINGSCENTRUM
VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

LICENTIES

BUYSE Frank (Kortrijk)
"Nieuwe conceptie lager onderwijs onder Bourguiba. Ex
ploratief onderzoek naar opties en realisaties."

MOUTON Marc (Gent) :
"Actuele problematiek van het Hoger Universitair Onder
wijs inMarokko, inzonderheid met betrekking tot de de
centralisering."

iU.c.h:.t.Ülg : On:.tw..i.k.k.e.t..i.n9ór-la.nnülg en - ec.onolil..i.e

MULlER Mario (Roeselare) :
"De balans van de revolutie van 1979 in Nicaragua op
economisch, sociaal en politiek vlak (met speciale aan
dacht voor de landhervorming)."

VERHELLE Filip (Torhout)
"De impact van spitstechnologie op de Noord-Zuid betrek
kingen."
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DE BAECKE Paul (Kortrijk)
"Analyse van het Nationaal Democratisch programma van
het E.P.L.F. (Eritrean People's Liberation Front) i"

DE BIE Eveline (Eeklo)
"Taalproblemen in India. Een beknopt overzicht van het
grote aantal talen en de moeilijkheden die dit met zich
meebrengt in het politieke en maatschappelijke leven."

DE PAUW Jan (Aalst)
"Het vluchtelingenprobleem in Indo-China (1975-1985)."

DE VOS Geert (Brugge)
"Sri Lanka : Het bittere sprookje van de leeuwen de
tijger."

HOFMAN Peter (Gent) :
"Recente evolutie in de Viëtnamese ontwikkelingspolitiek
(1975-1985) ."

PERNEEL Philippe (Brugge) :
"Een exploratieve studie naar de ond,erliggende factoren
van de hongerramp in Ethiopi~."

VAN ACKER Marc (Diksmuide)
"Evolutie van de Hutu-Tutsi verhouding in Rwanda en
Burundi."

VAN UYTVANCK Marc (Gent) :
"Honger en ondervoeding."

VERVAELE Dirk (Roeselare)
"Ethiopië: revolutie, strijd, verzet en nationalisme."

WERRES Dieter (Oberzier, Duitsland)
"Vrede voor het Midden-Oosten : Een uitdaging voor
Europa ! De evolutie sinds de eerste wereldoorlog tot
1984."



440

INTERFACULTAIR CENTRU!-1 VOOR MILIEUSANERING :

lNGENIEU~SWERKEN

DOMS Alfons (Bornem)
"Realisatie van een mikroprocessor gestuurdeBad-probe
voor het meten van zuurstofafname en toxiciteit in af
valwater."

LANSSENS Paul (Brugge) :
"Realisatie van een mikroprocessor gestuurde Bad-Probe
voor het meten van zuurstofafname en toxiciteit in af
valwater."

DEBOOSERE Stefaan (Menen) :
"Het gebruik van een cirkulerend sponsbed voor de nitri
fikatie van afvalwaters."

EECKHAUT Marc (Deinze) :
"Biofilm- en korrelvorming in methaanreaktoren voor anae
robe afvalwaterzuivering."
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA

LICENTIES

BOONE ~ric (Waarschoot)
"Berekening van de temperatuur in hybriede schakelin
gen. "

BURKE Paul (Oostende)
"Een vergelijkende analyse van systeemontwikkelingsme
thodieken met toepassing."

CLAEYS Antoon (Gent) :
"Beeldacquisitie en -verwerking in een MPV3-PDPll con
figuratie."

CORNETTE Hilde (Diksmuide) :
"Verwerking van gegevens over het voorschrijfgedrag van
geneesheren m.b.v. barcodes."

CORYN Bart (Gent) :
"Analyse en opbouw van een computer-ondersteund bosbe
heersmode 1 . "

DE CALUWE Johan (Brugge) :
"Ontwerp en implementatie van een relationele databank
structuur voor diabetespatiënten."

DE COCKER Jan (Gent)
"CARPENTER. Een softwarepakket voor kostprijsberekening,
offertebeheer en werkplaatssturing voor constructeurs
van P.V.C. ramen en deuren."

DEJONGHE Herwig (Ronse)
"Exacte oplossing van een overgedetermineerd lineair
stelsel aan de hand van een eigenvectorentechniek."

DE MAERSCHALCK Eddy (Zele)
"St'atistische parallaxbepaling bij RR-Lyrae verander
lijken."

DE MEYER Ludwig (Gent)
"Ontwerp en implementatie van een relationele databank
structuur voor diabetespati@nten."

DE ROECK Christophe (Oudenaarde) :
"Integriteit en consistentie bij een databank."

DE WILDE Philippe (Gent) :
"Optimale input voor parameterschatting in niet-lineaire
dynamische systemen."
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DOBBELAERE Bart (Tielt) :
"Programma ontwikkeling op een simulatie-georiänteerd
multiprocessorsysteem."

GEVAERT Hans (zottegem)
"Studie van paswoordfuncties en een implementatie op
VAX-ll."

HUYLEBROECK Guy (Gent)
"Een programmapakket voor het berekenen van Deep Level
Transient Spectroscopy resultaten."

KERSCHIETER Danny (Veurne)
"Verwerking van beelden van gedrukte schakelingen.
Korrektie van scheefheid en herkenning van eilanden."

LAGAUW Martin (Brugge)
"Microcomputernetwerk voor gebouwenverwarmingsregeling."

LAMON Maurice (Gent) :
"Aanvullingen van de Exorset-30 basissoftware Lv.m.
grafische mogelijkheden en functietoetsen."

MElRE patrick (Brugge)
"Datakompressiemethodes voor de voorstelling van 2D
grafische voorwerpen met zeer hoge resolutie."

NYS Yolanda (Aalst)
"Implementatie van het 'PROMIS' project management sys
tem in dBASE 11 op P.C."

SINNESAEL Johan (Oostende)
"Vergelijkende studie van verschillende gegevensstruc
turen toegepast op analysetabellen uit de staalindus
trie."

SOETAERT Karline (Kortrijk)
"Over het aantal vage functies in n vage variabelen
een algoritme."

SYNHAEVE Kurt (Zwevegem)
"Studie over tekstverwerking en ontwerp van een fase
geïntegreerd tekstverwerkingssysteem."

VAN CAUWENBERGE Geert (Gent)
"Gegevenstoegangsmethodes voor interactieve tekstver
werkingssystemen."

VAN DAELE Catharina (Aalst)
"Uitbreiding van softwarepakket voor de automatisering
van restgasanalyse."
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VAN DEN BERGH Iwan (Keulen, Duitsland) :
"Datakompressiemethodes voor de voorstelling van 2D
grafische voorwerpen met zeer hoge resolutie."

VANDERHAEGEN Marc (Kortrijk)
"Algemeen concept voor de automatische omzetting van
hogere programmeertalen, toegepast op DATA GENERAL
FORTRAN 7G (met uitbreidingen) naar SIEMENS FORTRAN 77
(s tandaard ) . "

VAN DER HAUWAERT Koenraad (Aalst)
"Interactief ontwerp van elektrostatische lenzen. Vi
sualisatie van potentiaalvelden en trajectori~n."

VAN LANCKER Guy (Oudenaarde) :
"Microcomputernetwerk voor gebouwenverwarmingsregeling."

VANLERBERGHE Lieven (Tielt) :
"Ontwerp en implementatie van efficiënte algoritmes
voor een transitiepuntprocessor."

VERHAEST Wim (St.-Amandsberg) :
"Gegevenstoegangsmethodes voor interactieve tekstver
werkingssystemen."

VERSTRAETEN Wim (Kruibeke)
"Implementatie van een simulatie-georiënteerd informa
tiesysteem. "

VICTOOR Werner (Roeselare)
"MACDESIGN. Een interaktief, grafisch programma voor
meubelontwerpen."

VINCENT Kurt (Zelzate)
"Bepalen van fonemen uit geschreven tekst."

VITS Catherine (Gent) :
"Ontwerp en implementatie van een inputprogramma voor
een database voor diabetespatiënten."

WAELKENS Philippe (Gent) :
"Het gebruiksvriendelijkmaken van simulatie-georiën
teerde programmatuur."

WILLE Luc (Gent) :
"Studie van een klasse van HilI-vergelijkingen."



444

INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR MANAGEMENT

LI CENTI ES

BAETSLE Jean-Michel (Gent) :
"Marketingplan voor nieuw financieel produkt."

BROSENS Luc (Antwerpen)
"Algemene doorlichting van het bedrijf
tarisatie."

CALLEWAERT Patrick (Roeselare) :
"Opzetten van een kostcontrole systeem."

COESENS Vioky (Geraardsbergen)
"Kostprijssysteem van het honingbedrijf."

probleeminven-

DEBACKERE Koenraad (Gent) :
"Ontwerp van een produktieplanning en -opvolgingssys
teem. "

DEBAVEYE Marc (Kortrijk)
"Inventarisatie van de informaticamiddelen en -politie
ken."

DE BOECK Kristiaan (Merksem)
"Doorlichting van de produktie van een kaasbedrijf
voorstellen tot reorganisatie."

DEMEYERE Bert (Kortrijk)
"Analyse van de commercHHe politiek en commercilHe
organisatie t.o.v. bottelaars en distributie."

DENUTTE Rudy (Kortrijk)
"Opstellen van een marketingplan voor de markt van rei
nigingsproducten voor de transportsektor."

DEROLEZ Johan (Lusambo, Kongo)
"Opzetten van een kostcontrole systeem."

DEWAELE Hans (Gent)
"Opzetten van een kostcontrole systeem."

DIERICKX Christian (Gent) :
"Ontwerp van een kostprijssysteem in de bouwsector."

HOOGSTOEL Ludwig (Gent)
"Marketingplan voor nieuw financieel produkt."

•



•
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MAEYAERT Philip (Oostende)
"Opzetten van een controle- en informatiesysteem."

MEERSMAN Hedwig (Antwerpen)
"Analyse van de cornrnercHHe politiek en cornrnercilHe
organisatie t.o.v. bottelaars en distributie."

NOTREDAME Luc (St.-Niklaas)
"Marketingplan voor lanceren van nieuw produkt."

OSS lEUR Stanislas (Gent)
"Marketingplan voor lanceren van nieuw produkt."

QUAGEBEUR Jan (Izegem)
"Doorlichting van de produktie van een kaasbedrijf
voorstellen tot reorganisatie."

QUERTER Dirk (Zelzate)
"Kostprijssysteem van het honingbedrijf."

SCHUERMAN Annick (Wilrijk)
"Marketingplan voor nieuw produkt in de bio-industrie."

VAN DEN BROECKE Erik (Gent)
"Inventarisatie van de informaticamiddelen en -politie
ken. "

VAN DE WIELLE Jos (St.-Arnandsberg)
"Opzetten van een controle- en informatiesysteem."

VAN DOORSLAER Christiaan (Baasrode) :
"Ontwerp van een produktieplanning en -opvolgingssys
teem. "

VANSTEELANT Filip (Roeselare)
"Marketingplan voor nieuw produkt in de bio-industrie."

VERBEKE Bernadette (Poperinge)
"Opstellen van een marketingplan voor de markt van rei
nigingsprodukten voor de transportsektor."

WATERLOOS Birgit (Gent)
"Algemene doorlichting van het bedrijf : probleeminven
tarisatie."

Management "junio~ management p~og~amma"

Richting : Bed~ij6óbehee~

DE POTTER Marc (Gent)
"Investeringsanalyse voor de produktie van kunststof
verpakkingen van 20-25 L en 210 L."
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DE SAUVAGE VERCOUR Marc (Luik)
"Invoering van een M.R.P.-systeem in de Picanol n.v.

HEENE Aimé (Eeklo)
"Strategische analyse en operationele implicaties voor
een kamwolspinnerij."

" •
LEBON Camille (Antwerpen)

"Invloed van 40 m3 tankwagens op het distributiepatroon
van BP Belgium."

SANDERS Johan (Gent)
"Ontwikkeling van een kostenopvolgingssysteem in n.v.
Publiganda."

VAN DER DONK Jean (Gent) :
"De rol van procurement engineering in de procurement
afdeling van B.T,M.C."

MQnQgement "junio~ mQnQgement p~og~QmmQ"

Richting : Beétuu~ékunde

CEUNINCK Paul (Blankenberge)
"Doorlichting van de organisatie en werking van de
Dienst voor de Handel en Nijverheidseigendom."

DE LAERE Johan (Izegem)
"Automatisering Regie der Gebouwen."

HOOGMARTENS Guy (Tongeren)
"Opportuniteitsstudie omtrent het invoeren van automa
tische gegevensverwerking in de boekhouding van een
v.z.w. " .

PRICE Michel (Ukkel) :
"Het acquisitiebeleid van het Cultureel Centrum Strom
beek-Bever."

VAN DEN HEEDE Johannes (Gent) :
"Budgettering in een intercommunale."

VANHOVE Pierre (Kortrijk)
"De personeelsbeoordeling bij de N.M. V.B. "

f
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INTERFACULTAIR CENTRUM VOOR STEDEBOOW,
RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING

LICENTIES

BEYEN Jan (Oostende) :
"C. Mandls optimalisatiemodel voor stedelijk openbaar
vervoer toegepast op Oostende."

COUSSEE Kris (Roeselare) :
"De neerslag van de, bouwtechnologie op de ruimtelijke
planning."

DE DECKER Pascal (Blankenberge)
"Residentiële segregatie in een stedelijk milieu."

TEMPST Walter (Antwerpen)
"Informatie met behulp van teledetektie ten behoeve van
de ruimtelijke planning. Met toepassing op de binnenstad
van Antwerpen."




