
111111 
UNIVERSITEIT 

GENT 



~ 111 ïiiiliililiililiiillliïiiliiÏii~~~~~ I 
000000435997 



- 1 

-Z 

• 
• 1 

• R 

• A;. 

- Verer 

•Ade 

• Natit 

• Burgt 

• Laure;. 

• Buiteru 



-.... 

- Wetenschappelijke onderscheidingen 

• Eredoctoraten ............................................................ 7 5 

• uden van academies ................................................... 7 5 

• Lidmaatschappen, mandaten, benoemingen ......................... 7 6 

• Prijzen, medailles, penningen ......................................... 79 

• Francqui-leerstoelen .................................................... 83 

• Sarton-leerstoel .......................................................... 85 

• Karel V-leerstool ........................................................ 86 

• Leerstoel direct marketing .............................................. 86 

• SCS European Chair in Sirnularlon Sciences ........................ 87 

• Medaille van de Universiteit. .......................................... 88 

• Eretitels tregekend door de RUG ..................................... 89 

uziogen en voordrachten aan de universiteit 

• Congressen, colloquia, studiedagen, symposia ..................... 91 

• Activiteiten van de Vereniging der Geneesheren, Oud-studen-
ten der Universiteit Gent tijdens het academiejaar 1993-1994 .... 149 



IN MEMORIAM 

Lijst der voor hel Vaderland gestorven studenten en oud-studenten 

1914-1918 

Faculteit der Letteren en Wijsbeg~rte 

Onderluitenant 
)) 

Adjudant 
Sergeant 
Korporaal 
Soldaat 

)) 

Luitenant 
OnBerluitenant 

)) 

Adjudant 
Opperwachtmeester 
le Serg. maj. Luchtv. 
Wachtmeester 
Sergeant-Foerier 
Korporaal 

)) 

)) 

)) 

)) 

Soldaat 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Roger d' Udcken d 'Acoz 
Adhémar Borin 
Gaston Schepens 
Léonce Van Hoy 
Femand David 
Joseph lmschoot 
Joseph Dupont 

Facult~it der R«hten 

Paul de Béthune 
Fritz Pape 
Alfred Piers de Raveschoot 
Julien Van de Kerchove 
Fritz Waterloos 
Carlos Verbessem 
Léon-Camille Verstraeten 
R. De Jonghe 
AchiUe Van der Bracht 
Jules De Wilde 
Pierre Pirenne 
Armand Vertonghen 
Albert Waltzing 
René Naerhuysen 
AchiUe Beghin 
Edouard Cosman 
Conrad Amerlinck 
Emilien Dubreucq 
Julien Van Damme 
Paul Verwée 
Jean Van Breetwater 
Jules Lannoy 



Soldaat 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Luitenant 
)) 

)) 

)) 

Onderluitenant 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Adjudant 
)) 

)) 

)) 

Sergeant 
)) 

)) 

)) 

)) 

Korporaal 
)) 

)) 

Soldaat 
)) 

Jules Bastin 
Edouard Naye 
Fritz Cottipic 
René Navez 
Oément Van Heuverswyn 
Edprd Delcourt 
Marcel Van der Haqhen 
Femand Meeuwis 
André Van der Meylen 
Paul Gérard 

Emile Van Loocke 
Polydore Van Loocke 
Fumin Scoumanne 
Alben Van Waes 
Jules Guequier 
Uon Bavelaer 
René Hainaut 
Aususte Ranwct 
Joseph Richard 
Edmond Remouchamps 
Femand Lechien 
Emile Jacqmin 
Gustave Basijn 
Roger Pette 
Paul Lippens 
René Ponedel 
Jules Leblois 
Jacques Marlens 
Joseph Deleplanque 
Gustave Heyvaert 
Paul Maréchal 
Jacques Bouvier 
Armand Van der Schueren 
Paul Van Malleghem 
Robert Van der Donckt 
René De Broe 
Edouard de Hemptinne 
Edouard Rouvroy 
Robert Van Waes 



Faculteit der Geneeskunde 

Onderluitenant Albert Adant 
Finnin De V eirman 
Joseph De Cuypcr 
Joseph Lannoy 
Raymond de Graet 
André lckx 

)) 

)) 

)) 

Soldaat 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Professor 
Docent 
Student 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Bediende 
)) 

Preparator 

Jean Cieters 
Guy De Baets 
Robert de Kesel 
Robert Logie 
François Praets 
Thé<xiore Raes 
Léopold Borms 
Fernand Mameffe 

Lijst der voor het Vaderlond gestorven 

professoren, studenten en bedienden gedurende de oorlog 

I 9 4 0 -I 9 4 5 

Verlat, K. 
Billiet, V. 
Schaepdrijver, A. 
Simoen, L. 
Verhaegen, F. 
Depuysselier, J. 
De Wulf. A. 
de Mûlenaere, L. 
Verspeelt, L. 
Doussy, W. 
Dossche, P. 
Lombaerts, R. 
Pycke, G. 
Van Steenwegen, J. 
Lecompte, G. 
Haus, F. 
Cloquet, J. 
Goubau, C. 
Dauwe, D. 
Wilms, K. 
Stroobandt, J. 
Mandrycks, A. 
Pouilliez, R. 
Meirschaert, T. 
Ta vernier, A. 





UNIVERSITEIT 
GENT 

JAAROVERZICHT 
1993-1994 

PLECHTIGE OPENING 
VAN HET ACADEMIEJAAR 1994-1995 

OP 3 OKTOBER 1994 





INHOUDSOPGAVE 

In memoriam ................................................................... 5 

Plechtige opening van het academiejaar 1994-1995 

- "Verwelkoming en gegevens uit het verslag over het academiejaar 
1993-1994" door Prof. Dr. Ir. J. Wll...LEMS, rector ................... 9 

-Toespraak "De universiteit: een open geheel" door de heer J. 
TIELEMANS, studentenvertegenwoordiger Raad van Bestuur ..... 20 

-Academische rede "Is een vrije toegang tot universitaire studies 
verantwoord ?" door Prof. Dr. Ir. J. WILLEMS, rector ............. 23 

- Toespraak door de heer L. VAN DEN BOSSCHE, Vlaamse 
minister van onderwijs en ambtenarenzaken ........................... 35 

Verslag over de Universiteit Gent tijdens het academiejaar 1993-1994 

-Dies Natalis (uitreiking van eredoctoraten en van de grote me-
daille) ........................................................................ 45 

- Necrologie .................................................................. 49 

- Eervol ontslag en pensioen ............................................... 56 

- Zelfstandig academisch personeel 

• Benoemingen ............................................................ 63 

• Bevorderingen ........................................................... 65 

• Reaffectatie .............................................................. 66 

• Aanstelling gastprofessoren ........................................... 67 

- Vererende onderscheidingen 

• Adellijke gunst .......................................................... 68 

• Nationale Orden ......................................................... 68 

• Burgerlijke eretekens ................................................... 72 

• I....a.ureaten van de ArlJeid ............................................... 7 4 

• Buitenlandse Orden ..................................................... 74 



- Wetenschappelijke onderscheidingen 

• Eredoctoraten ............................................................ 7 5 

• I..eden van academies ................................................... 7 5 

• Lidmaatschappen, mandaten, benoemingen ......................... 7 6 

• Prijzen, medailles, penningen ......................................... 79 

• Francqui-leerstoelen .................................................... 83 

• Sart on -leers toe 1 .......................................................... 85 

• Karel V -leerstoel ........................................................ 86 

• Leerstoel direct marketing .............................................. 86 

• SCS European Chair in Sirnularlon Sciences ........................ 87 

• Med.aille van de Universiteit ........................................... 88 

• Eretitels toegekend door de RUG ..................................... 89 

I..ezingen en voordrachten aan de universiteit 

• Congressen, colloquia, studiedagen, symposia ..................... 91 

• Activiteiten van de Vereniging der Geneesheren, Oud-studen-
ten der Universiteit Gent tijdens het academiejaar 1993-1994 .... 149 

----------



9 

PLECHTIGE OPENING VAN HET 
ACADEMIEJAAR 1994-1995 

OP 3 OKTOBER 1994 

VERWELKOMING EN GEGEVENS UIT HET 
VERSLAG OVER HET ACADEMIEJAAR 

1993-1994 

IXJOR 
PROF. Dr. Ir. J. WllLEMS, RECTOR 

Necrologie 

In de verschillende geledingen van onze universitaire gemeenschap zijn 
ons dit voorbije academiejaar opnieuw een aantal leden, in actieve dienst of 
op rust, ontvallen, waarvan ik u de namen in herinnering breng : 

- bij het zelfstandig academisch personeel : 
* Prof. Ir. Gregoor AERTSSEN, emeritus gewoon hoogleraar in de 

Faculteit Toegepaste Wetenschappen 
*Prof. Dr. Ir. Jean-Baptiste AMERIJCKX, emeritus gewoon hoog

leraar in de Faculteit Wetenschappen 
* Prof. Dr. Willy CALEW AERT, emeritus gewoon hoogleraar in de 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 
*Prof. Dr. Ir. Eduard DE BEER, emeritus gewoon hoogleraar in de 

Faculteit Toegepaste Wetenschappen 
* José DE GEYTER, emeritus repetitor in de Faculteit Toegepaste 

Wetenschappen 
*Prof. Dr. Jozef DELEU, ere-gewoon-hoogleraar in de Faculteit Let

teren en Wijsbegeerte 
* Prof. Dr. Paul DINGENS, eme:dtus gewoon hoogleraar in de Fa

culteit Wetenschappen 
* Prof. Dr. Apr. Firmin GOV AERT, emeritus gewoon hoogleraar in de 

Faculteit Wetenschappen 
* Prof. Dr. René PANNIER, emeritus gewoon hoogleraar in de Faculteit 

Geneeskunde 
* Prof. Dr. René PIERARD, emeritus gewoon hoogleraar in de Faculteit 

Geneeskunde 
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* Prof. Dr. Apr. Jacques PUCK, ere-gewoon-hoogleraar in de Faculteit 
Fannaceutische Wetenschappen 

* Prof. Dr. Gabriël SANDERS, emeritus gewoon hoogleraar in de 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

*Prof. Dr. Jozef THOONEN, emeritus gewoon hoogleraar in de Fa
culteit Diergeneeskunde 

- bij het wetenschappelijk personeel : 
*Henri BOSSAERT, wetenschappelijk medewerker 

- bij het administratief en technisch personeel : 
* Jullus DE :MEYER, geschoold werkman (gepensioneerd) 
* Rector DE POORTERE, geschoold werkman (gepensioneerd) 
* Daniëlla MONBALIU, hoofdtechnicus 
* WalterVAN ESPEN, gewezen administrateur van de RUG 
* Gilberta VAN GREMBERGEN, adjunct-hoofddiëtiste (gepensio

neerd) 
*Jan VAN SANTE, eerste technicus (gepensioneerd) 
* Jacqueline VERSYP, correspondent 

- bij de studenten : 
* Sofie DE S:MEDT, le kandidatuur psychologie en pedagogische 

wetenschappen 
* Nic LOlER, le kandidatuur diergeneeskunde 
* Ann PLA TIEAU, le kandidatuur Afrikaanse talen en culturen 
* V eerle V ANBOCKRDCK, le licentie geschiedenis 

Verder ontvielen ons drie doctores honoris causa : 
*Prof. Kees DE WIT (Landbouwwetenschappen) 
* Prof. Thaddeus MANN (Diergeneeskunde) 
*Prof. Jan TINBERGEN (Rechtsgeleerdheid) 

Met eerbied herdenken we hun nagedachtenis, erkentelijk voor hetgeen ze 
voor onze universiteit hebben betekend 

0 ppensioenstellingen 

Nog steeds in het kader van het herstructureringsplan werden tijdens het 
voorbije academiejaar diverse leden van het vastbenoemd wetenschappelijk 
personeel en van het administratief en technisch personeel op 60-jarige 
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leeftijd op rust gesteld. Verder wordt op 1 oktober aan een tiental 
professoren eervol ontslag verleend, met name aan Luc CALLIA UW, Luc 
DAELS, Prorector Leon DE MEYER, Ada DEPREZ, Louis DE RIDDER, 
Ere-vice-rector André KINT, Frederik MUSSCHOOT, Jacques 
TIMPERMAN, Willem VAN COTIHEM en Frans VERBEEK; Jean DE 
MAESENEER ging reeds op 1 april 1994 op rust. 
Ik dank hen voor hun dienstbaarheid voor de universiteit; ik wil hierbij in 
het bijzonder Prorector DE MEYER vermelden, die rector was van 1985 
tot 1993, en Ere-vice-rector KINT, vice-rector van 1989 tot 1993. 

Bestuur 

Vanaf oktober 1994 vertegenwoordigen Marleen RENDERS, Jan 
TIELEMANS, Lief V ANSPRINGEL en Jan \ r:RMEULEN de studenten 
in de Raad van Bestuur. Voor Jan TIELEMANS, student geneeskunde, is 
het zijn tweede mandaat; de anderen zijn nieuwkomers. 
Ik dank de uittredende student-leden van de Raad van Bestuur, nl. Jan 
FIERS, Alain POLLENTIER, Jan TIELEMANS en Hendrik VOS voor de 
opbouwende samenwerking zowel als voor hun kritische houding tijdens 
het voorbije mandaat 

Als decanen en voorzitters voor de twee volgende academiejaren werden 
de volgende professoren verkozen of herkozen : 
- Dominique Wll...LEMS (Letteren en Wijsbegeerte) 
- Hubert BOCKEN (Rechtsgeleerdheid) in opvolging van Yvette MER-

CHIERS, die vanaf oktober Prof. BOCKEN vervangt in de Raad van 
Bestuur 

- WilliamDE BREUCK (Wetenschappen) 
- Denis CLEMENT (Geneeskunde) in opvolging van Marc BOGAERT 
- Erik NOLDUS (Toegepaste Wetenschappen) in opvolging van Roland 

MINNE 
- Hugo DE MAEGD (Economische en Toegepaste Economische 

Wetenschappen) in opvolging van Julien DENDUYVER 
- Maurice PENSAERT (Diergeneeskunde) in opvolging van Henri 

LAUWERS 
- Pol COETSIER (Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) in 

opvolging van Karel DE CLERCK 
- André HUYGHEBAERT (Landbouwkundige en Toegepaste Biolo

gische Wetenschappen) in opvolging van Laurent MARTENS 
- Carlos VAN PETEGHEM (Farmaceutische Wetenschappen) 
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- Heirnut GAUS (Politieke en Sociale Wetenschappen) 
- Marc BUELENS (Management) 
- Willy LAPORTE (Lerarenopleiding) 

De aftredende decanen wil ik van harte danken voor hun inzet en goede 
samenwerking; ik ben er zeker van dat wij in de toekomst evenzeer zullen 
kunnen rekenen op de medewerking van de nieuw verkozen decanen. 

Vieringen 

*Dies Natalis- Uitreiking van eredoctoraten 

De Universiteit Gent vierde haar Dies Natalis op 25 maart 1994. Ere
doctoraten werden uitgereikt a.!lfl : 
- Prof. Dr. José Maria URENA Francés, Stichter en Voorzitter Santan

der-groep (Spanje) 
- Prof. Dr. Charles WEISSMANN, Universiteit Zürich (Zwitserland), in 

de wetenschappen 
- Prof. Dr. Hermann A. HAUS, Massachusetts Institute of Technology 

(V.S.), in de toegepaste wetenschappen 
-Prof. Dr. William D. BYGRA VE, Babson College (V.S.), in de eco

nomische en toegepaste economische wetenschappen 
- Prof. Dr. Michael RUTTER, Institute of Psychiatry - University of 

London (Groot-Brittannië), in de psychologie en pedagogische we
tenschappen 

- De heer Jozef DELEU, Stichter en Afgevaardigd bestuurder van de 
"Stichting Ons Erfdeel", in de politieke en sociale wetenschappen 

De grote medaille van de Universiteit Gent werd uitgereikt aan "Artsen 
Zonder Grenzen- België" en in ontvangst genomen door Voorzitter Dr. 
Reginald MOREELS. 

* Jubilewnvieringen 

Twee faculteiten vierden in de loop van het voorbije academiejaar hun 
zilveren jubileum. 
De Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen 
bestond een kwarteeuw in oktober 1993; de Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen vierde haar 25-jarig bestaan in juni 1994. 
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Eervolle onderscheidingen en prijzen 

Aan diverse leden van het Academisch Personeel werden eervolle 
wetenschappelijke prijzen toegekend voor de resultaten van hun 
wetenschappelijk onderzoek. 

Inzake eervolle onderscheidingen, die aan diverse leden van onze 
universitaire gemeenschap te beurt vielen, worden enkel de voornaamste 
vermeld. 

Em. Prof. Dr. Raoul VAN CAENEGEM en zijn echtgenote de historica 
Patricia CARSON werden in de adelstand verheven; zij mogen zich 
respectievelijk baron en barones noemen. 

Em. Prof. Dr. Ir. Marcel DE BOODT werd in mei 1994 verkozen tot 
buitenlands lid van de prestigieuze Poolse Academie voor Wetenschappen 
te Warschau. 

Em. Prof. Dr. Louis MOURIN werd benoemd tot doctor honoris causa 
aan de Universiteit van Boekarest 

De Franse regering benoemde Prof. Dr. Hendrik VAN DAELE tot 
"Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques". 

Prof. Dr. Herman VERWILST werd eind 1993 de nieuwe voorzitter van 
het directiekomitee van de geprivatiseerde ASLK-Bank. Tevens werd hij 
aangesteld tot titularis van de Belgische Francqui-leerstoel1993-94 aan het 
RUCA en de UFSIA. 

Studenten 

Voor het eerst in haar geschiedenis telt de RUG meer dan 18.000 
studenten; het academiejaar 1993-94 werd afgesloten met 18.144 al dan 
niet fmancierbare studenten. De sterke groei is gestart in 1988 en evolueert 
sindsdien onafgebroken in stijgende lijn. In 1993-94 schreven zich meer 
dan 4.200 generatiestudenten in voor een eerste jaar, een stijging van bijna 
15 % in vergelijking met het jaar tevoren - tevens een aangroei van meer 
dan 50 % op zes jaar tijd. 
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Dit getuigt van een vol vertrouwen van de studerende jeugd, en van allen 
die hen omringen en begeleiden, in onze universiteit en haar opleidingen. 
Het getuigt ook van de dynamiek van onze instelling en van haar 
expansiekracht 

Naast een toename van het aantal generatiestudenten, stelden we eveneens 
een verschuiving vast in de keuze van de studierichting, vooral naar de 
mens- en maatschappijwetenschappen toe. 

Ook in het Departement voor Lerarenopleiding steeg het aantal studenten 
met 7 %. Hoewel geen afzonderlijke financiering voorzien is voor de 
Lerarenopleiding, heeft onze universiteit een extra inspanning gedaan om 
de werking van dit departement te steunen en de lerarenopleiding uit te 
bouwen. Wij hopen dat de decretale regeling van deze opleiding spoedig 
een feit zal zijn; voor ons dient de lerarenopleiding van universitair 
geschoolde kandidaten aan de universiteit te gebeuren, waar de studenten 
in contact komen met het wetenschappelijk onderzoek in dit vakgebied. 

Ons aantal buitenlandse studenten bleef constant op ca. 1200. Naast 
Belgen, politieke vluchtelingen en vaderlandslozen, studeren hier mensen 
uit 87 landen. 

Het Europese en internationale profiel van de Universiteit Gent op gebied 
van onderwijsuitwisseling is indrukwekkend. 
De participatie in het Emsmus-programma blijft een stijgend succes 
kennen. Terwijl in 1992-93 er 95 !SP-projecten operationeel waren in alle 
academische disciplines, steeg dit aantal in 1993-94 tot 100. 
In 1993-94 participeerde de RUG in 27 Tempus "Joint European Projects" 
(JEP's). Ondanks dit goede resultaat blijft de impact van Tempus op de 
RUG-studentenmobiliteit tot nu toe gering. Pas vanaf 1994-95 zullen 
Gentse studenten bij de Tempus-partneruniversiteiten in Midden-Europa 
voor een gastverblijf worden toegelaten. In het kader van Tempus waren 
53 buitenlandse studenten te gast aan de RUG. 
Gent neemt ook deel aan andere EU-programma's zoals Medcampus (EU
universiteiten en instellingen Middellandse Zeegebied) en EU-US (EU en 
Verenigde Staten) en sloot raamakkoorden met o.m. de Russissche 
Federatie. Eveneens werd een samenwerkingsakkoord gesloten met de 
State University ofNew York te Albany. 

Het Talencentrum verzorgde in 1993-94 cursussen voor 2700 cursisten 
(167 afzonderlijke cursussen) gespreid over 10 talen, waarvan vooral het 
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Nederlands voor Anderstaligen en de cursussen voor Brasmus-studenten 
ruime belangstelling kregen. 

Naast de externe kwaliteitscontrole, waarbij deskundigen extern aan de 
universiteit een opleiding doorlichten en de kwaliteit ervan beoordelen, 
kent de RUG sinds het academiejaar 1993-94 een vorm van interne 
kwaliteitscontrole inzake onderwijs. 
Deze vorm houdt in dat in ieder academiejaar een systematische evaluatie 
wordt georganiseerd over het onderwijs, waarbij studenten hun 
ervaringen, suggesties én kritieken kunnen formuleren. 
Deze commentaren worden doorgespeeld naar de individuele lesgevers en 
de faculteiten, waardoor aldus de onderwijspraktijk beter kan afgestemd 
worden op de gebruiker. 
Op die manier werden 463 opleidingsonderdelen in 1993-94 aan de RUG 
geëvalueerd 

Met ingang van het academiejaar 1993-94 traden aan de RUG een totaal 
vernieuwd examenreglement en een onderwijsregeling in voege. 
In deze regelingen werden een aantal opties inzake organisatie en praktijk 
van het onderwijs geconcretiseerd, teneinde een functioneler en optimaler 
verloop van het onderwijs en de examens te garanderen. 

In het raam van de samenwerkingsovereenkomst met de Open Univer
siteit Nederland werden de Nederlandse OU-cursussen begeleid aan het 
Gentse studiecentrum Open Universiteit 
Het studiecentrum bestaat nu 10 jaar en is uitgegroeid tot het grootste 
studiecentrum in Vlaanderen met 602 actieve studenten. 
Het .,tudiecentrum Gent heeft zich via Euroform geprofileerd tot een 
EuroStudieCentrum. 

Het academiejaar 1993-94 werd voor de Universiteit Gent op sportief vlak 
een succes. 
Vooreerst is er Bart MEGANCK, topsporter in de atletieksport; hij werd 
door de Vlaamse Universitaire Sportfederatie onderscheiden met de prijs 
"Sportieve Universiteitsstudent". 
Het sportieve hoogtepunt van het jaar was de overwinning van onze 
dames-basketbalploeg op de Europese Spelen in Grenoble. 
Op de Vlaamse en Belgische Universitaire Kampioenschappen behaalden 
onze studenten podiumplaatsen in de meeste sporttakken. 
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De diensten Studentenvoorzieningen- de zogenaamde Sociale Sector
hebben tijdens het voorbije academiejaar bijzondere inspanningen geleverd 
om, binnen de beschikbare middelen, de dienstverlening naar de studenten 
toe optimaal te verzekeren. 
Speciale aandacht werd besteed aan het uitvoeren van noodzakelijke 
investerings-en veiligheidswerken in de gebouwen van de Sociale Sector 
in het algemeen en de afdeling huisvesting in het biezonder, waardoor een 
gedeelte van de achterstand van vorige jaren werd weggewerkt. 

Universitaire werking, kredieten en personeel 

Het op peil houden van een vlotte werking en een degelijk onderhoud van 
onze universitaire gebouwen is een alles behalve gemakkelijke taak. De 
Universiteit Gent beschikt over 530.000 m2 academische oppervlakte. De 
begroting volstaat nauwelijks om 300.000 m2 te onderhouden. De 
desaffectatie van de onroerende goederen, die niet dienstig zijn voor 
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de administratie ervan, moet 
doorgevoerd worden opdat het bestaand patrimonium in een degelijke staat 
zou kunnen uitgebaat worden. Een eerste stap in deze procedure ligt in de 
overdracht van onroerende goederen, behorend tot het domein van de 
federale overheid, naar de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse 
Gemeenschap naar de universiteit. Wij hopen dat de procedure spoedig zal 
afgerond zijn. 

Ondanks de beperkte middelen werden de onroerende investeringen sterk 
opgedreven. Dat deze niet altijd direkt zichtbaar zijn heeft te maken met de 
noodzakelijke werken aan daken, de buitenkant van de gebouwen en de 
werken tot verbetering van de veiligheid door inkokering van trapzalen, 
plaatsen van waarschuwings- en alarminstallaties en het treffen van 
voorzieningen m.b.t. de opslag voor brandstoffen en vloeibare gassen. 

Bij het bepalen van de personeelskaders werd in 1993-94, naast de stilaan 
ingeburgerde AP-sleutel, ook een A TP-sleutel ingevoerd voor de verdeling 
van de personeelsmiddelen over de faculteiten. Ter uitvoering hiervan 
werd een belangrijke mutatieronde doorgevoerd, waarbij in totaal een 
twintigtal ATP-leden muteerden. 
Bij het patrimoniumpersoneel werden de personeelsleden met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur eveneens ingeschaald in de 
nieuwe loopbaanstructuur, zoals dit voor het personeel ten laste van de 
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werkingsuitkeringen reeds het geval was met ingang van 1 december 
1992. 
Tenslotte dient vermeld dat, voor het eerst sedert 1982, enkele nieuwe 
A TP-leden kunnen aangeworven worden ten laste van de 
werkingskredieten, als een kleine compensatie voor de vele 
personeelsleden die de universiteit verlaten hebben ten gevolge van het 
herstructureringsplan. 

De werkingsmiddelen van de Vlaamse regering werden met 4 % 
verhoogd. De gemiddelde personeelskost in 1993 steeg met 5,64% t.o.v. 
1992. In 1994 is dit onevenwicht nog meer uitgesproken. Het is duidelijk 
dat dit op langere termijn onhoudbaar is. Nochtans slaagden we erin de 
personeelsuitgaven ten laste van de werk:ingsuitgaven beneden de decretale 
grens te houden; dit kon slechts gebeuren door een stricte toepassing van 
de AP- en A lP-verdeelsleutel. 

Het aandeel personeelsuitgaven in de totale begroting van de universiteit 
(onderzoeksfondsen en kassen inbegrepen) is opgelopen tot iets meer dan 
65 % van de totale uitgaven; dit zal het Bestuur verplichten tot blijvende 
waakzaamheid 
De globale "omzet" van onze Alma Mater overstijgt de 8 miljard fr., 
waarvan de overheid rechtstreeks iets meer den 60 % voor haar rekening 
neemt. 
De externe financiering van wetenschappelijk onderzoek via overheids- en 
Europese instellingen blijft stijgen en betekent reeds meer dan 25 % van 
onze inkomsten. Hierbij wil ik onze waardering uitdrukken voor de 
belangrijke inspanningen dienaangaande van de Vlaamse regering. Wij 
hopen dat ze de ingeslagen weg verder zal volgen. 
Daarnaast wil ik opmerken dat de laatste jaren ook de rechtstreekse 
contacten en contracten met de private sector in stijgende lijn gaan. 

Het afgelopen jaar is een totaal bedrag van een kleine 2 miljard fr. 
afkomstig van externe financiering naar de onderzoeksactiviteiten binnen 
de Universiteit Gent gevloeid. Opmerkelijk is hierbij de verdubbeling van 
de onderzoekskredieten afkomstig van de Europese Unie ten opzichte van 
het vorig jaar. 
Op 1 januari 1994 is een nieuwe Onderzoeksraad in functie getreden. Deze 
Raad wordt voorgezeten door de nieuw aangetreden vice-rector. De 
nieuwe Onderzoeksraad heeft zich de afgelopen maanden onder meer 
gebogen over de toekenning van de GOA's (Geconcerteerde 
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Onderzoeksacties) en de projekten van het eigen onderzoeksfonds van de 
universiteit. 

Niet alleen het wetenschappelijk onderzoek en de merkwaardige groei van 
het aantal studenten zorgen voor de uitstraling van de RUG. De activiteiten 
en initiatieven van diverse centrale diensten dragen ruimschoots bij tot de 
dynamiek en faam van onze instelling. Het is onmogelijk deze hier 
allemaal te vermelden. V oor een expliciete bespreking verwijs ik naar het 
geschreven jaarverslag. 

Met behulp van het magazine Gent Universiteit worden de alumni en het 
groot publiek geïnformeerd over hetgeen leeft aan de universiteit. De 
universiteit is ook naar buiten getreden door de organisatie van enkele 
merkwaardige tentoonstellingen zoals "Proffen in de straat" en "John 
Flanders". 

In een recordtijd van amper twee jaar werd het nieuwe computer-netwerk 
van de RUG geïmplementeerd. Dit netwerk verbindt alle campussen en 
alle gebouwen van de universiteit op een transparante wijze. Bovendien is 
het aangesloten op BELNET - het Belgische nationale onderzoeksnetwerk 
- en langs die weg op de internationale onderzoeksnetwerken. 
Dank zij deze realisatie beschikt de Universiteit Gent als één der eerste in 
België over een volledig geïntegreerd en operationeel datanetwerk dat in de 
toekomst een belangrijke rol zal spelen in het onderwijs- en 
onderzoeksgebeuren. 

Diverse projecten worden opgezet en uitgewerkt voor de verdere 
informatisering van de administratieve diensten. In het bijzonder werden 
twee belangrijke projecten gerealiseerd voor de studentenadministratie en 
voor het beheer van de studentenrestaurants. 

Deze sprokkeling van de activiteiten is verre van volledig, maar enkel 
bedoeld als illustratie voor de dynamiek van onze instelling. Ik wil hierbij 
elke medewerker van de RUG van harte danken voor zijn bijdrage :de 
leden van het Academisch Personeel in de faculteiten die door hun inzet 
voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening de basis leggen voor de 
kwaliteit van onze instelling; de steun van de personeelsleden A TP is 
daarbij onmisbaar, evenals de inbreng van de personeelsleden van de 
centrale en de rectorale diensten. Ik dank eveneens de Vice-rector, de 
Beheerders, de Regeringscommissaris, de Afgevaardigde van Financiën, 
de leden van de Raad van Bestuur voor hun inzet en zeer gewaardeerde 
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medewerking. Ik dank ook de studenten voor het vertrouwen in onze 
instelling. 
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TOESPRAAK 
"DE UNIVERSITEIT :EEN OPEN GEHEEL" 

DOOR 
DE HEER J. TIELEMANS, 

STUDENTENVER1EGENWOORDIGER 
RAADVAN BESTIJUR 

Bij de opening van dit academiejaar, wil ik de gelegenheid te baat nemen 
om de betekenis van de universiteit als een open geheel te belichten. 
Enerzijds moet de universiteit openheid in de brede zin van het woord 
nastreven, anderzijds vormt ze een maatschappijsegment van professoren, 
assistenten, technisch personeel en studenten. 

Wanneer we terugblikken op de voorbije jaren, zien we dat zowel op 
beleidsniveau als op bestuursniveau initiatieven werden genomen ter 
bevordering van deze openheid. Vandaag kunnen we ons de vraag stellen 
of de genomen initiatieven bijdragen tot het streven naar een open geheel 
en/of er nog uitbreiding van initiatieven mogelijk is. 

Eén van de belangrijke aspecten ter bevordering hiervan is het openstellen 
van de universiteiten op zichzelf. Het voorbeeld op internationaal vlak zijn 
zeker de Europese projecten met enerzijds het Erasmus-project, het 
Lingua-project en het Commett-project, die de uitwisseling van studenten 
en professoren op Europees vlak bevorderen; en anderzijds het Columbus
project, welke de samenwerking en de uitwisseling tussen Europese en 
Amerikaanse universiteiten beoogt. De rol van de Universiteit Gent in deze 
projecten is zeer belangrijk. De resultaten voor de universitaire 
gemeenschap zijn niet gering. Enerzijds kan de universiteit haar imago op 
wereldvlak verder uitbouwen; anderzijds geeft het de studenten de 
mogelijkheid om ruimere kennis en ervaring op te doen zowel op 
wetenschappelijk als op sociaal en humaan vlak. Hierdoor beperkt de 
universiteit zich niet alleen tot het opleiden van studenten, maar zal zij hen 
ook aanzetten tot kritisch en verantwoordelijk denken op internationaal 
vlak. 

De openheid van de universiteit naar buiten toe moet noodzakelijkerwijs 
samengaan met een openheid naar binnen toe. 
- Een belangrijke stap vooruit in deze zin is de implementatie van de 
onderwijsevaluatie, een initiatief dat genomen werd door de Universiteit 
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Gent in samenspraak met haar studenten. Door deze evaluatie werd de 
betrokkenheid van de student in het onderwijsgebeuren voor het eerst 
geconcretiseerd en erkend. Het verder welslagen van dit project ligt in 
grote mate in het inzetten van moderne technische verwerkingsmiddelen en 
in de samenwerking en begrip van alle betrokken partijen. 
- Ook het nieuwe examenreglement is een stap in de goede richting; 
nochtans blijft het tijdig ter beschikking stellen van syllabi nog steeds een 
zwak punt. 
-Een andere uiting van openheid naar binnen toe is de toegankelijkheid 
voor alle studenten van de informaticanetwerken beschikbaar aan de 
universiteit. Deze toegankelijkheid is nu nog op enkele terreinen beperkt. 
Zo is men bijvoorbeeld gebonden aan de openingsuren van het 
Academisch Rekencentrum en aan de eigen lesuren. Het plaatsen van 
computerterminals in enkele universitaire homes zou een mooi initiatief 
zijn. Elke student van de Universiteit Gent zal ze dan 24 uur op 24 uur 
kunnen raadplegen. 
-De rol van de universiteit als open beheel is vast en zeker niet alleen 
beperkt tot de meer academische aspecten, maar breidt zich ook uit naar de 
sociale en maatschappelijke dienstverlening. Aan onze universiteit wordt 
dit geconcretiseerd in de Sociale Sector. De huidige maatschappij, en dus 
ook de studentenmaatschappij, wordt gekenmerkt door een toenemende 
onzekerheid op allerlei vlakken: fmancieel, het bereiken van het gestelde 
studiedoel, toekomstige werkmogelijkheden, etc. V oor de materiële noden 
zijn op dit ogenblik mogelijkheden voorhanden, bv. : de Financiële Dienst, 
de Jobdienst en de Huisvestingsdienst Naast deze materiële hulpverlening 
en advies bestaat er echter een grote leemte wat de sociaal-psychologische 
hulpverlening betreft. Het is in deze hoedanigheid dat een dienst voor 
psychologisch advies en begeleiding meer dan noodzakelijk is. 

Naar aanleiding van de opening van dit academiejaar willen we nog twee 
specifieke wensen naar voor brengen. 
- Ten aanzien van de verscheidene examencommissies vragen we om meer 
rekening te houden met de adviezen van de studenten, en dit in het 
bijzonder bij het opstellen van het examenrooster. 
- Ten aanzien van het bestuur vragen we een meer evenwichtige verdeling 
tussen studenten en professoren in de Onderwijsraad, zodat de 
verschillende adviezen duidelijker naar voor komen. Alzo kan een 
maximum aan openheid ook op deze terreinen gerealiseerd worden. 

Tot besluit wil ik stellen dat openheid van de universiteiten bevorderend 
werkt voor de vindingrijkheid, het kritisch denken en de 
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verantwoordelijkheidszin van alle betrokkenen bij het onderwijsgebeuren. 
Permanente samenspraak en dialoog zijn dan ook de sleutel tot het verder 
bevorderen van de openheid in alle universitaire instellingen. 

Ik dank u. 
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ACADEMISCHE REDE 
"IS EEN VRUE TOEGANG TOT UNIVERSITAIRE 

STUDIES VERANTWOORD ?" 

DOOR 
PROF. Dr. Ir. J. WllLEMS, RECTOR 

De vrije toegang tot de universiteit voor alle jongeren, die over een 
geschikt getuigschrift secundair onderwijs beschikken, en de vrije keuze 
van studierichting, zijn typerend voor onze onderwijsorganisatie in 
Vlaanderen en in België, hetgeen ons trouwens sterk onderscheidt van de 
meeste, zoniet alle landen in de Europese Unie. 

Reeds lang wordt de vraag naar de mogelijkheid of de wenselijkheid van 
een eventuele preselectie voor de toelating tot universitaire studies gesteld; 
recent is deze vraag opnieuw aan de orde gekomen bij een aantal 
gelegenheden: bij de discussie over de beperking van het aantal artsen, bij 
het lanceren van een voorstel tot veralgemening van het toelatingsexamen, 
en onlangs bij de bespreking in de media van de slaagcijfers in de eerste 
kandidatuur van het academiejaar 1992-93. De fundamentele argumenten 
voor een mogelijke preselectie zijn: 
- het beperken van het aantal mislukkingen in de eerste kandidatuur, 
waardoor de idee van een veralgemeend toelatingsexamen verdedigd 
wordt, 
- het beperken van het aantal afgestudeerden in sommige 
beroepsrichtingen, waardoor de mogelijkheid van "numerus clausus" 
wordt vooropgezet. 

Het is mijn bedoeling in deze toespraak beide elementen van de 
problematiek, die toch sterk van elkaar te onderscheiden zijn, successief te 
bespreken en mijn persoonlijke opvattingen terzake ter sprake te brengen. 

In een eerste gedeelte wil ik enkele gedachten ontwikkelen in verband met 
de idee van een veralgemeend toelatingsexamen voor de toegang tot 
universitaire studies; hierbij bedoel ik een verplicht en bindend 
toelatingsexamen. 

Het fundamenteel argument dat pleit voor een preselectie voor toegang tot 
universitaire studies is uiteraard de wens het aantal mislukkingen te 
verminderen in de eerste kandidatuur aan de universiteit, met de gedachte 
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dat deze mislukkingen kunnen gereduceerd worden indien men er door een 
toelatingsexamen zou kunnen in slagen tot elke studierichting alleen 
geschikte studenten toe te laten. 

Ik zie hierbij drie mogelijke vragende partijen: 

-de jongeren, studenten en toekomstige studenten (en hun ouders) die 
wensen de kans op mislukking in de universitaire studie te verminderen, 
kosten te besparen, frustraties te vermijden. We stellen inderdaad een 
groot aantal mislukkingen vast, in het bijzonder in de eerste kandidatuur 
van universitaire studies, en men kan zich afvragen in welke mate deze 
mislukkingen te wijten zijn aan het feit dat bepaalde jongeren studies 
aanvatten waarvoor ze niet geschikt zijn, en dit ofwel omdat ze verkeerd 
ingelicht zijn betreffende de studies (in het bijzonder betreffende de 
moeilijkheidsgraad), ofwel omdat ze hun eigen mogelijkheden verkeerd 
inschatten. Men kan zich voorstellen dat een groot deel van deze 
mislukkingen zou kunnen vermeden worden door een toelatingsexamen, 
waardoor alleen die studenten tot een studie toegelaten worden waarvan 
men oordeelt dat ze de studie aankunnen. 

- de gemeenschap, die de universiteiten financiert. Men zou de kosten voor 
de gemeenschap kunnen reduceren indien het aantal mislukkingen wordt 
verminderd. Dit geldt zeker als men de kosten evenredig rekent met het 
aantal studenten; daar kom ik later nog op terug. 

- de universiteit zelf: de aanwezigheid van studenten die niet op de 
geschikte plaats zitten, die een bepaalde studie niet aankunnen, vormt 
uiteraard een onnuttige belasting voor de financiële middelen, het 
personeel en de infrastructuur van de universiteit. De kwaliteit van het 
onderwijsproces zou zeker toenemen indien zoveel mogelijk alleen 
11 geschikte 11 kandidaten een bepaalde studie aanvatten. 

Uiteraard is er nog een andere vragende partij, maar dit vormt een heel 
andere problematiek, waarover ik in het tweede deel van mijn lezing zal 
spreken, namelijk degenen die een toelatingsexamen wensen om het aantal 
afgestudeerden in bepaalde richtingen te beperken. Dat is echter niet het 
gezichtspunt waarin ik de problematiek van het toelatingsexamen in dit 
eerste deel zou willen situeren. 

De problematiek van de preselectie tot universitaire studies is zeker niet 
nieuw. Al ruim 150 jaar wordt er in ons land over gesproken en 
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geschreven. Vanaf het midden van de vorige eeuw is overigens, met 
wisselend succes, aan preselectie gedaan. De maatregel die in 1890 van 
kracht werd en stand hield tot 1964 was een preselectie op basis van de 
aard van het diploma middelbaar onderwijs. Tot in de jaren zestig kon men 
geen studies in de Letteren en Wijsbegeerte of in de Rechten aanvatten 
zonder diploma van Grieks-Latijnse humaniora, geen studie Geneeskunde 
zonder Latijn, geen studies Wiskunde of Natuurkunde zonder diploma 
Latijn-Wiskunde of Wetenschappelijke A. Dit had uiteraard het voordeel 
dat een vooropgestelde graad van voorbereiding verzekerd was. Nochtans 
bleek dit vanuit sociaal en democratisch gezichtspunt veel nadelen te 
hebben, omdat voor een aantal jongeren, met talent, de weg afgesneden 
werd door een keuze die hun ouders maakten wanneer hun kinderen op 
12-jarige leeftijd middelbare studies begonnen; deze keuze was vaak 
sociaal bepaald en vooral kinderen uit sociaal minder bevoordeelde 
families kwamen in afdelingen van het middelbaar onderwijs terecht met 
weinig of geen mogelijkheden voor universitaire studies. Daarom werd de 
omnivalentie van de diploma's uit de doorstroomrichtingen in het 
middelbaar onderwijs naar de universitaire studies gerealiseerd, wat echter 
ook het nadeel inhield dat sommigen gingen kiezen voor een studierichting 
waarvoor ze onvoldoende voorbereid of geschikt waren. 

Om de nadelen van de omnivalentie op te vangen heeft men gedurende een 
twintigtal jaar getracht preselectie te verwezenlijken met behulp van het 
maturiteitsexamen, later alleen het bekwaamheidsdiploma. Op het einde 
van de humaniora moest door de secundaire onderwijsinstelling een 
getuigschrift uitgereikt worden (eerst op basis van een aantal examens, 
nadien enkel door een beslissing van het lerarenkorps) dat overeenstemde 
met geschiktheid voor universitaire studies. Ik ben ervan overtuigd- en 
deze overtuiging heb ik gekregen door mijn contacten met leraars uit het 
secundair onderwijs naar aanleiding van het toelatingsexamen burgerlijk 
ingenieur - dat de leraars meestal zeer behoorlijk deze geschiktheid kunnen 
inschatten. Niettemin heeft deze procedure tot povere resultaten geleid; aan 
praktisch iedereen werd het bekwaamheidsdiploma uitgereikt. Ik denk dat 
men, gelet op de structuur van ons onderwijssysteem, de concurrentie 
tussen scholen en netten, niets anders kon verwachten. Zeer scherp 
gezegd, ik denk dat de "eerlijke" beoordeling het vaak moest afleggen 
tegen "opportunisme", of, anders gezegd, men kon niet verwachten dat de 
scholen zelfmoord zouden plegen. 

Een effectief voorbeeld in verband met preselectie voor de universiteit door 
middel van een toelatingsexamen - en deze keer een succesvol voorbeeld 
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zoals trouwens geschreven staat in de memorie van toelichting bij het 
Vlaams decreet op de universiteiten - is het toelatingsexamen tot de studie 
van burgerlijk ingenieur (en eveneens tot de studie van burgerlijk 
ingenieur-architect). Vanaf de oprichting van deze studierichtingen werden 
de studenten enkel toegelaten tot de studie indien ze slaagden voor een 
toelatingsexamen; de historische reden hiervoor is, denk ik, tweeërlei, 
enerzijds de analogie met de "militaire ingenieur", waarvan de burgerlijk 
ingenieur, die oorspronkelijk opgeleid werd in "Ecoles Speciales", een 
burgerlijk tegenbeeld is, en anderzijds het feit dat oorspronkelijk de 
studenten burgerlijk ingenieur opgenomen werden in het kader van 
stagiairs bij het Ministerie van Openbare Werken (voor de bouwkundigen) 
of bij het Mijnwezen (voor de mijnbouwkundigen); het toelatingsexamen 
deed in feite dienst als examen voor de toelating tot deze administraties. 

Ik meen dat het goed is de redenen voor het succes van dit 
toelatingsexamen wat nader te onderzoeken en te bespreken, om achteraf 
aan de hand daarvan de mogelijke veralgemening te analyseren. 

De situatie in verband met het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur is om 
velerlei redenen uitzonderlijk. Hierbij vallen een aantal omstandigheden 
samen die gunstig zijn voor de organisatie van een dergelijk 
toelatingsexamen en die slechts gelden voor een zeer beperkt aantal 
studierichtingen. Ik meen dat het voornaamste aspect is dat hier een 
bepaalde -relatief duidelijk te definiëren kennis nodig is -in de eerste 
plaats wiskunde die essentieel is voor de studie en die bovendien met een 
vorming correspondeert, die eveneens essentieel is en bij de student een 
aanleg veronderstelt die vereist is om deze studie aan te kunnen. De aanleg 
en de belangstelling kunnen reeds op jeugdige leeftijd vastgesteld worden. 
Door een examen kan men deze vereiste kennis, vorming en aanleg op een 
relatief gemakkelijke manier testen; bovendien is het leerpakket 
"wiskunde" in het secundair onderwijs uitgebreid en wordt de leerstof 
"wiskunde" in het secundair onderwijs uniform en homogeen onderwezen 
zodat men in het examen de invloed van de school sterk kan reduceren. 

Zelf ben ik tien jaar zeer nauw bij dit toelatingsexamen betrokken geweest. 
Ik heb vastgesteld hoe emstig dit examen moet opgevat worden, hoeveel 
werk het meebrengt indien men de doelstelling wenst te verwezenlijken dat 
het examen een goede predierleve waarde zou hebben. Ook waren en zijn 
veel inspanningen nodig om dit examen over de verschillende 
universiteiten zo gelijkwaardig mogelijk te maken; wellicht is dit voor de 
studie burgerlijk ingenieur gemakkelijker omdat slechts drie universitaire 
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instellingen in Vlaanderen deze studie inrichten. Ik heb kunnen 
ondervinden dat er een voldoende aantal examens - voor het 
toelatingsexamen burgerlijk ingenieur zijn het er vijf - nodig is om de 
factor "kans" zoveel mogelijk uit te schakelen. Ook is de meer dan 150 jaar 
ervaring, die we daarbij hebben, van groot belang om een goede selectie te 
kunnen maken. Ik heb telkens opnieuw kunnen vaststellen dat de 
deliberaties van het toelatingsexamen steeds de meest delicate, de meest 
langdurige waren, die ik jaarlijks meemaakte, en tlaar ik meen, met goed 
resultaat. Zelf heb ik veel jaren het verband bestudeerd tussen de prestaties 
in het toelatingsexamen en de prestaties in de ingenieursstudie, en op deze 
manier trachten te volgen of het examen aan zijn doelstelling bleef 
beantwoorden. Ik denk echter dat het hier niet de plaats is om daar verder 
op in te gaan, omdat dit mij van de essentie van het behandelde onderwerp 
zou afleiden. 

Zo kom ik tot het derde en meest essentiële luik: is het gewenst en 
mogelijk een veralgemeend toelatingsexamen in te richten voor de toegang 
tot universitaire studies? Mijn standpunt daarin is dat, hoewel men de 
wenselijkheid ervan in een ideale situatie zou kunnen verdedigen, het om 
pragmatische en praktische redenen niet haalbaar is. Daarvoor zou ik U 
thans mijn beweegredenen willen voorleggen. 

De fundamentele hypothese ter verdediging van een veralgemeend 
toelatingsexamen is de veronderstelling dat de geschiktheid voor elke 
universitaire studies (in het bijzonder de slaagkans in de eerste 
kandidatuur) goed voorspelbaar en meetbaar is. Deze veronderstelling is 
zeer betwistbaar. Het slagen in de eerste kandidatuur is enerzijds 
afhankelijk van een zekere vorming en voorkennis (voor sommige 
studierichtingen veel beter gedefinieerd dan voor andere), en van een 
zekere aanleg en intelligentie, die in mindere of meerdere mate te meten 
zijn. Anderzijds is de slaagkans ook sterk afhankelijk van de 
werkzaamheid gedurende het jaar, van inzet, motivatie, belangstelling, van 
het zich aanpassen aan de nieuwe leersituatie in het universitair onderwijs, 
waardoor studiemethode, zelfstandigheid, leercapaciteit veel belangrijker 
worden dan in het secundair onderwijs. Grondig wetenschappelijk 
onderzoek zou nodig zijn om de mogelijkheid van een degelijk 
toelatingsexamen te onderzoeken, jarenlang uittesten zou zeker vereist zijn. 

Indien men toch zou denken aan de organisatie van een dergelijk 
veralgemeend toelatingsexamen, dan is het antwoord op volgende vragen 
primordiaal, met het oog op de pralctische haalbaarheid: 
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- op welk niveau wordt het examen georganiseerd: in de school voor 
secundair onderwijs, op de universiteit, of interuniversitair? In de school 
zou ideaal zijn, omdat het mogelijk is de examens over veel dagen te 
spreiden, omdat men daar de leerlingen kent, en dus de factor "kans" best 
kan uitgeschakeld worden, en omdat daar de onderwezen leerstof best 
gekend is. Anderzijds wordt zo, zoals ik reeds bij de bespreking van het 
maturiteitsexamen gezegd heb, een conflict ingebouwd tussen 
"opportunishle" of "reflex van zelfaehoud" van de school en de 
"eerlijkheid" of "onbevooroordeeldheid" van de leraar; ik kan me niet 
voorstellen dat er een ander resultaat zou bereikt worden dan we met het 
maturiteitsexamen hebben vastgesteld - dit betekent dus geen resultaat. Een 
examen op de universiteit of a fortiori door een interuniversitair orgaan zou 
een enorme organisatie impliceren, als men voldoende verschillende 
examens wil om de factor "geluk" uit te schakelen, een enorme 
hoeveelheid werk (boven hetgeen we nu al hebben}, mijns inziens niet 
haalbaar, tenzij een examen met een zeer lage "cut-off' van alleen degenen 
waarvan men zeker weet dat ze geen universitaire studie aankunnen; maar 
dit kunnen de leraars feitelijk zonder enige vorm van examen. 
- een tweede vraag, nog belangrijker dan de eerste, staat in verband met de 
realiseerbaarheid: denkt men aan een algemeen examen, hetzelfde voor alle 
studierichtingen, of een examen per studierichting, of per groep van 
studierichtingen? Bij een algemeen examen kan men natuurlijk niet 
vermijden dat de studenten in de verkeerde studierichting terechtkomen, en 
zal men eigenlijk alleen deze kandidaten uitsluiten die praktisch niet 
voldoende kunnen lezen en schrijven; de bedoeling is toch wel dat deze 
dan ook geen humaniora-diploma krijgen! 
Denkt men daarentegen aan een examen per studierichting of per groep van 
studierichtingen, dan rijst de vraag "waarover ondervragen?"; daar kom ik 
onmiddellijk op terug. Eerst wil ik echter wijzen op een paar ernstige 
praktische problemen, die m.i. de haalbaarheid zeer twijfelachtig maken. 
Wat doen we als een kandidaat zich aanbiedt voor een toelatingsexamen 
"toegepaste wetenschappen", niet slaagt en dus voor deze studie als niet 
geschikt verklaard wordt, dan als tweede keuze "bio-ingenieur" 
vooropstelt, waarvoor hij eveneens niet geschikt blijkt, en als derde keuze 
"economie" waarvoor hij wel geschikt is, maar het examen niet gedaan 
heeft? Wat doen we als een kandidaat een toelatingsexamen doet voor een 
bepaalde studierichting, waarvoor hij slaagt, maar dan in de vakantie 
tussen humaniora en universiteit van idee verandert en een andere 
studierichting wil volgen? 
Men zou kunnen denken aan een reeks examens, waarbij men, afhankelijk 
van de studierichting, er voor bepaalde moet slagen. Maar, wat is dan 
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nog het verschil met de vroegere systeem waarbij de aard van het diploma 
secundair onderwijs bepalend was voor de studierichtingen die men op de 
universiteit (of algemeen in het hoger onderwijs) kan volgen? Bovendien 
zou dan de beslissing tot toelating afhangen van de uitslagen op 
individuele examens, en niet van een globale beoordeling over een reeks 
examens; dan speelt, zoals ik reeds gezegd heb, de factor "kans" een veel 
grotere rol. 

- Bekijken we nu even het probleem van de inhoud van een dergelijk 
examen. V oor burgerlijk ingenieur is het duidelijk; hetzelfde zou kunnen 
gezegd worden voor de studierichtingen wiskunde of natuurkunde, in 
grote mate ook voor de studies van b.v. bio-ingenieur. Maar wat voor 
studierichtingen zoals biologie, economie, psychologie, geschiedenis, ... , 
waar men niet voortbouwt op specifieke kennis en leerstof uit het 
secundair onderwijs, maar wel een bepaalde vorming veronderstelt, en 
waarbij zich kandidaten aanbieden uit zeer uiteenlopende richtingen in het 
secundair onderwijs. 

Deze overwegingen overtuigen mij ervan dat het veralgemenen van een 
toelatingsexamen tot de universiteit geen haalbare kaart is. Een aantal 
bijkomende overwegingen versterken dit standpunt: 

- Het gevaar zit er zeker in dat het laatste jaar van het secundair onderwijs 
een "klaarstomen" wordt voor het examen en dat de vorming uit het oog 
verloren wordt. Dit zou ongetwijfeld een vermindering van de algemeen 
vormende waarde van ons secundair onderwijs kunnen meebrengen. 

-Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de invloed van de kwaliteit van de 
school niet ten voordele of ten nadele van de student zal spelen? Sommige 
scholen zijn kwalitatief minder sterk, in sommige scholen wordt het 
leerprogramma niet volledig afgewerkt. Dit zou in de eerste plaats in het 
nadeel uitvallen van de kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen. 

- In Nederland is men voor de preselectie in de studierichtingen waar een 
beperking op het aantal studenten werd ingevoerd, voor een belangrijke 
factor gaan steunen op loting. Is dit niet een aanfluiting van alle 
rationaliteit? Is het ook geen bewijs dat men een echte selectie op basis van 
examen niet zag zitten? 

Uit dit alles meen ik te mogen besluiten dat een toelatingsexamen slechts 
voor een beperkt aantal studierichtingen haalbaar is, burgerlijk ingenieur is 
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er een voorbeeld van, voor wiskunde en natuurkunde zou men eventueel 
hetzelfde of een gelijkaardig toelatingsexamen kunnen nemen; een 
veralgemening lijkt mij niet wenselijk of verdedigbaar. 

Daarbij komt nog dat toelatingsexamens steeds een zeker risico inhouden 
sociaal discriminerend te zijn: 

Zoals ik reeds suggereerde, staan niet alle instellingen van secundair 
onderwijs op hetzelfde niveau; sommige scholen staan kwalitatief hoger 
dan andere, zij het ten gevolge van een bewuste politiek van het 
schoolbestuur, zij het door een spontane zelfselectie bij de 
leerlingenpopulatie. Daarin schuilt uiteraard een gevaar voor 
scheeftrekking van de resultaten van een toelatingsexamen. 

Bovendien kunnen ouders uit meer gegoede milieus hun kinderen extra 
voor het toelatingsexamen laten voorbereiden, wat eveneens een sociale 
ongelijkheid in de hand zou werken. 

Bij het · verwijzen naar de kosten die de mislukkingen in de eerste 
kandidatuur veroorzaken, en de besparingen die een toelatingsexamen 
daarom zou kunnen mogelijk maken, moet men uiterst voorzichtig zijn: de 
universiteit heeft als opdracht onderwijs te verstrekken, onderzoek te 
verrichten en wetenschappelijke dienstverlening te verwezenlijken. Men 
mag zeker niet vertrekken van de naïeve visie dat het aantal studenten de 
kosten van het universitair onderwijs lineair doet toenemen. Een paar 
honderd studenten minder in de eerste kandidatuur zal deze kostprijs niet 
zo drastisch doen dalen indien men niet aan de kwaliteit van de universiteit 
wil raken. Zodra men ervan uitgaat dat een bepaalde studierichting moet 
ingericht worden, moet men, ook bij een kleiner aantal studenten, blijven 
beschikken over een bekwaam team van professoren en assistenten in de 
diverse specialiteiten, en over voldoende infrastructuur qua lokalen en 
apparatuur, zowel voor het onderwijs als voor het wetenschappelijk 
onderzoek. Men dient hierbij te beseffen dat er een verschil is tussen een 
gemiddelde kostprijs per student en een marginale kostprijs voor een 
student min of meer. 

Een ideale preselectie voor de aanvang van de studies, indien deze zou 
mogelijk zijn ( quod non), zou wellicht toelaten de middelen op een meer 
efficiënte manier aan te wenden, maar zou niet toelaten het met veel minder 
middelen te doen, indien men althans het wetenschappelijk niveau van 
onze universitaire instellingen niet naar beneden wil halen. 
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Ook wil ik mijn reserves formuleren tegenover de uitspraak dat voor 
degenen die niet slagen, het eerste jaar een "verloren jaar" is. Hierbij gaat 
men ervan uit dat ze tijdens het eerste jaar niets leren. Blijft er dan niets 
over van de algemene vorming in talen, economie, algemene 
rechtsbeginselen, sociologie, geschiedenis, filosofie, wiskunde, 
natuurkunde, ... ? Maar als men dergelijke algemene vorming niet 
belangrijk acht, waartoe dient dan het secundair onderwijs? 

Een andere opwerping tegen het laten functioneren van het eerste jaar als 
oriëntatiejaar of selectiejaar, is dat het niet slagen een zware frustratie voor 
de student meebrengt. Uiteraard kan dit niet worden betwist. Maar is de 
frustratie van jongeren die niet tot een bepaalde studie zouden worden 
toegelaten (en niet overtuigd zijn van de gegrondheid van de selectie) niet 
minstens even erg? Bovendien maken een aantal jongeren tijdens het eerste 
jaar universiteit een belangrijk rijpingsproces door. Veel jongeren die een 
eerste jaar overzitten, kunnen beter presteren en slagen in het bis-jaar, en 
voltooien hun studies met succes. 

Wellicht is een preselectie, of beter gezegd een zelf-selectie, op basis van 
de resultaten en de gevolgde richting of vakken in het secundair onderwijs, 
gecombineerd met de beoordeling door de leraars, en met de begeleiding 
van bv. PMS-medewerkers, nog het beste. Onderzoekingen betreffende de 
parameters die een voorspelling kunnen geven omtrent de kansen van 
nieuwe studenten in het universitair onderwijs, hebben trouwens 
uitgewezen dat de beste "voorspelbaarheid" voor slagen in universitaire 
studies verkregen wordt door de uitslagen in het secundair onderwijs te 
combineren met het oordeel van de leraars secundair onderwijs. Maar 
zoals ik reeds gezegd heb bij de bespreking van het maturiteitsexamen, ik 
meen dat een dwingende preselectie op deze basis niet haalbaar is in ons 
land, met onze structuur van secundair onderwijs; zelfs een dergelijke 
preselectie zou nog gebrekkig zijn, gelet op de andere factoren die het 
slagen in universitaire studies bepalen. 

Ik zie op dit ogenblik, en op korte termijn, geen betere oplossing dan 
- het nastreven van een voldoende selectiviteit in de doorstroomrichtingen 
van het secundair onderwijs, 
- het nastreven van een voldoende duidelijke afbakening van wat het 
secundair onderwijs moet bijbrengen, 
- het geven aan de toekomstige studenten van voldoende informatie 
omtrent universitaire studies en omtrent de vereisten die voor bepaalde 
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studierichtingen gesteld worden, het verwezenlijken van een zo optimaal 
mogelijke begeleiding bij de studiekeuze, het mogelijk realiseren van zelf
testen en het verwezenlijken van voldoende "ontrading" als geoordeeld 
wordt dat een leerling een niet-geschikte keuze wil maken. 
Daarbij blijft het eerste jaar universiteit in grote mate mede de rol spelen 
van een "oriëntatiejaar" of "selectiejaar". 

Dit laatste is, in mijn ogen, het offer dat de gemeenschap wil brengen voor 
de vrijwaring van de "vrijheid van studiekeuze" die wij als een belangrijke 
democratische verworvenheid aanzien. 

Het is aan ons om deze selectie zo efficiënt mogelijk te maken en het is ook 
onze plicht het leerproces in het eerste jaar, evenals het selectieproces, te 
optimaliseren. Ook moeten wij nadenken hoe we de studies, vooral in de 
eerste kandidatuur, zodanig kunnen opvatten dat de studenten die de 
studies niet verder zetten, er toch maximaal nut uit halen, wat vorming 
betreft. Ik weet dat hiervoor op onze universiteit inspanningen gedaan 
worden, die we moeten verder zetten. Op langere termijn moet werk 
gemaakt worden van een structuur van het kandidatuuronderwijs op de 
universiteit en in het hoger onderwijs, waardoor overgangen mogelijk 
worden, met maximale valorisatie van de verworven vorming en kennis. 

Een heel andere problematiek is deze van de "numerus clausus", waarbij 
het de bedoeling is het aantal toegelaten studenten te beperken om het 
aantal gediplomeerden te beperken; hier is de vragende partij in eerste 
instantie de beroepssector, die oordeelt dat een oververzadiging aan 
gediplomeerden in een bepaalde richting zeer grote nadelen biedt en dient 
vermeden te worden. Hierbij denken we in eerste plaats aan de vraag naar 
beperking van het aantal artsen, maar daarnaast ook aan de vraag tot 
beperking van het aantal afgestudeerden in sommige andere medische en 
paramedische beroepen. Meer expliciet wordt de vraag tot beperking 
gemotiveerd door volgende overwegingen: 
-Een overtal bij artsen (en analoog voor sommige andere beroepen) werkt 
overconsumptie in de hand, en brengt aldus de budgetten van de 
ziekteverzekering en ook de staatsfinanciën in gevaar. Dit is specifiek een 
probleem in de medische sector, waar de normale mechanismen van de 
markt niet echt spelen, daar de consument van de prestatie niet de betaler 
van de prestatie is. 
- Een arts met weinig werk is een slechte arts; men wordt een goede arts 
door veel ervaring op te doen. Daaruit leidt men af dat de gemeenschap de 
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plicht heeft een overtal aan artsen te vermijden om de kwaliteit van de 
geneeskundige zorgenverstrekking te verzekeren. 
- De artsenstudie leidt enkel tot het artsenberoep, in tegenstelling tot de 
studie van licentiaat in de rechten, burgerlijk ingenieur, ... , waar de 
mogelijke beroepsuitwegen veel breder zijn; een toename aan 
afgestudeerden in de artsenstudie leidt automatisch tot een oververzadiging 
in het beroep van arts. 

Op basis van deze argumenten werd sterk aangedrongen op een beperking 
van het aantal studenten dat tot de studies van arts wordt toegelaten. 
Hierbij wil ik het grootste voorbehoud formuleren en tot maximale 
voorzichtigheid aanzetten, om volgende redenen: 
- In het eerste deel van mijn uiteenzetting heb ik trachten aan te tonen dat 
een selectie (zonder numerus clausus) met het oog op het beperken van de 
toegelaten studenten tot degenen die de studies aankunnen, reeds uiterst 
moeilijk is. De moeilijkheid van een preselectie wordt veel groter indien 
we de "zoveel besten voor de studie" moeten gaan selecteren, en praktisch 
onmogelijk indien we de "zoveel besten voor het beroep" willen gaan 
selecteren. Het is ook de moeite waard op te merken dat een 
toelatingsexamen, dat ideaal deze studenten selecteert die een bepaalde 
studie aankunnen, geen enkel effect zou hebben op het aantal 
afgestudeerden, daar alleen deze studenten niet zouden worden toegelaten 
die niet zouden slagen. 
- Zeer emstig onderzoek is vereist om met zekerheid vast te stellen dat 
bovenstaande argumenten ter verdediging van de "numerus clausus" 
correct zijn, en dus een beperking van het aantal afgestudeerden inderdaad 
verantwoord is. 
- De vraag is of de studies niet op zodanige wijze kunnen georganiseerd 
worden dat een aantal andere beroepsuitwegen mogelijk worden, zoals 
uitwegen in de paramedische sector, in wetenschappelijk onderzoek, ... 
- Er zijn ook nog onbenutte mogelijkheden in verband met de herverdeling 
van de beschikbare arbeid 
In de eerste plaats dient de "ontradings "-campagne op basis van juiste 
informatie te worden voortgezet; het verleden heeft bewezen dat dit 
inderdaad resultaten oplevert. 

Indien een beperking van het aantal afgestudeerden toch echt 
onoverkomelijk zou zijn, en dit is een beslissing van het beleid van de 
gemeenschap, niet van de universiteit, dan lijkt me een beperking met 
behulp van een toelatingsexamen voor de aanvang van de studies een 
slechte oplossing; de argumenten heb ik aangehaald bij de bespreking van 
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het veralgemenen van het toelatingsexamen. Hier is de problematiek, zoals 
daarnet gezegd, nog veel moeilijker, omdat het aantal geslaagden a priori 
zou vastgelegd worden, en men de meest geschikte kandidaten voor het 
beroep en niet voor de studie zou moeten kunnen selecteren. 

Een emstig te overwegen mogelijkheid zou m.i. dan zijn na de examens 
van het eerste of het tweede jaar een beperkt aantal studenten toe te laten tot 
de verdere artsenstudie en een aantal te verwijzen naar andere studies. 
Uiteraard moet men hier dan ongezonde concurrentie tussen de 
universiteiten vermijden; men zou kunnen a priori een aantal vastleggen 
voor elke universiteit (b.v. evenredig met het aantal eerste-jaars
studenten), of, wellicht nog beter maar wellicht moeilijker te 
verwezenlijken, een nationaal examen organiseren. Dit zou ook vereisen 
dat men de studie in het eerste jaar of in de eerste twee jaar zodanig opvat, 
- dat de selectie een validiteit garandeert met betrekking tot de eisen die in 
het toekomstig beroep gesteld worden, 
- dat bovendien de studie in dit eerste jaar of in de eerste twee jaar zo nuttig 
mogelijk is voor degenen die naar een andere studierichting moeten of 
willen uitwijken. 
Deze twee vereisten lijken bijna niet verzoenbaar. In elk geval zou een 
dergelijke beperking niet zonder diepgaand onderzoek en zeer ernstige 
voorbereiding mogen ingevoerd worden. 

Ik hoop echter dat een bindende preselectie niet zal nodig zijn. Ik hoop dat 
de sociale en democratische verworvenheid van een maximaal vrije 
studiekeuze zal kunnen gegarandeerd blijven om onze jongeren maximale 
kansen te bieden. 
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Op het eind van de 20e eeuw wordt één van de belangrijkste rollen van de 
overheid deze van een pro-educatief vooruit denken. Ik realiseer mij best 
dat deze uitspraak dwarsligt op de algemene teneur, die de laatste jaren Ie 
bon ton uitmaakt. Meer en meer lijkt de politieke wereld zich te verzoenen 
met een rol in het verlengde van een haastig geformuleerde, weinig 
onderbouwde en van termijnvisie gespeende communis opinio. Een 
houding die op het eerste zicht maximaal democratisch is, en in het slordig 
denken dat deze tijden al te veel kenmerkt, al te dikwijls ook als zodanig 
wordt geëtiketeerd. Dat een lawaaimakende minderheid op dat ogenblik al 
te veel gevolgd wordt is een kwaal eigen aan dergelijk handelen. 
Merkwaardiger is het lange termijn-fenomeen : door vandaag zonder meer 
de gemakkelijkste weg te kiezen oogst de politicus misschien enige 
stemmen. Maar op twee lijnen faalt de politieke wereld met zo'n handelen 
ten gronde. 

Vooreerst wordt de evolutie niet tegengehouden. De tijd en de 
geschiedenis tikken weg en plots ontwaakt de gemeenschap met een 
huizengrote kater : de trein is ongemerkt vertrokken en wij hebben hem 
gemist. De opiniemakers kruipen dan in hun pen en klagen aan dat de 
politieke wereld haar onbekwaamheid heeft bewezen. En ten tweede, in 
afwachting van het pijnlijk ontwaken is er de budgettaire werkelijkheid, 
die telkens weer dreigt in te grijpen op een lineaire, dus blinde wijze. Of 
anders uitgedrukt : de dagdagelijkse beheerstaak in een budgettaire 
beperkte omgeving vreet nog meer aan de geldigheid van dat al visieloze, 
dus verouderende systeem. 

Met terechte onvrede tot gevolg. Een feit dat gretig misbruikt wordt door 
wie van Poujadisme zijn bestaansreden gemaakt heeft. Verliezer is 
onbetwistbaar de democratie. Het beleid moet, wil het zijn rol vervullen, 
pro-actief optreden. Het heden vlijmschetp analyseren, de krachtlijnen van 
de toekomstige realiteit deduceren en vermoeden. Een moeilijke rol, en 
waarschijnlijk een ondankbare. Maar een andere weg is er niet voor wie 
het ernstig meent met de Griekse betekenis van de woorden politiek en 
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democratie. Moeilijk en ondankbaar omdat enerzijds de toekomst in haar 
evolutie zelf onzeker is en dus nooit absoluut feilloos te voorspellen is en 
omdat anderzijds dit proces noodgedwongen aanleiding geeft tot het 
formuleren van ideeën die in een breuk met het bestaande als brutaal 
overkomen. 

In de onderwijswereld is dit alles, meer dan waar ooit, geldig. Want 
onderwijs heeft de opdracht peuters-kleuters te begeleiden en te vormen tot 
jonge volwassenen, die gewapend zijn met voldoende kennisgehelen en 
die een geheel van attitudes, een cultuur verworven hebben om de 
volgende 40 jaar een rol te kunnen spelen in een maatschappij. Een 
vorming gedurende 20 jaar om de volgende 40 van het leven zo zinrijk 
mogelijk te maken. Doorheen alle eeuwen is dus van onderwijs bij 
definitie zelf geëist dat het pro-actief zou zijn. Die uitdaging is exponentieel 
groter geworden gezien de razende snelheid waarmee het 
maatschappijbeeld evolueert. Snelhed, die niet alleen de vormen en 
gedaanten grondig wijzigt, maar ook de fundamenten en de krachtlijnen, 
waarop en waarlangs de maatschappij telkens weer aan zichzelf gestalte 
geeft In de relatief stabiele wereld van de middeleeuwen was de vraag van 
de maatschappij aan onderwijs identisch, zij het minder intensief en 
numeriek onbelangrijker. Maar toen was het antwoord op die vraag, 
m.a.w. de teleologie van het onderwijs en de vertaling ervan in concrete 
targets oneindig minder complex. Want de wereld was statisch. In een 
wereld die de permanente evolutie tot snel opeenvolgende revoluties heeft 
omgebogen, in een wereld waar de onrust de regel is, ware het ijdel 
onderwijs in termen van rust te bouwen. Om een valabel antwoord te 
formuleren en telkens weer te herformuleren is permanente onrust, 
bevragend en via daden vertalend, de enige kans om te verhinderen dat 
onderwijs stilzwijgend vervangen wordt door bezigheidstherapie en 
zelfgenoegzaamheid. Leidend tot alles behalve wat het definitorisch zou 
moeten zijn, en dus leidend tot maatschappelijke chaos. Een chaos niet 
eens als prelude naar een nieuwe ordening, maar als beginpunt van een 
retrograad proces, een illustratie van het non possumus van de mens als 
levend wezen tegenover de mens als uitvinder. 

In dit verhaalligt de kwaliteitsuitdaging. Want het veel misbruikte begrip 
kwaliteit is niets anders dan de mate waarin we erin slagen het juiste 
antwoord te genereren. 

Dit is de politieke discussie. Dit is niet het voorbehouden jachtterrein voor 
pedagogen. Dit is niet een partijpolitieke discussie, noch een discussie 
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voor de onderwijstechnocraten. Het is één van de rijkste, en dus de 
moeilijkste, filosofische discussies voor de politieke wereld. Want in 
onderwijs moet, via de bepaling van de inhoud, gestalte gegeven worden 
aan de toekomst. Niet aan een "utopia drie maal in de ronde"-toekomst, 
maar aan een beeld dat op het kruispunt ligt van enerzijds de ethische 
waarden die we voorstaan en anderzijds de werkelijkheid zoals ze zich 
ongecontroleerd ontwikkelt 

In onze eigen geschiedenis heeft de politieke wereld al te dikwijls al zijn 
energie gestopt in gehele of gedeeltelijke schijngevechten. Minstens de 
laatste 30 jaar in stellingenoorlogen, die minder en minder representatief 
waren voor de reële uitdagingen en meer en meer alleen relevant voor de 
eigen partijpolitieke profilering of voor de status-quo van de bestaande 
structuren. 

De netd.iscussie, de vrijheid van onderwijs, mag vandaag niet langer 
gevoerd worden in termen van de twee schooloorlogen, noch van het 
schoolpact. Omdat ze sociologisch niet meer representatief is voor de 
werkelijke uitdaging. De uitdaging van de 19e eeuw tot monolitisch en 
éénduidige dominantie van één geloof stelt zich heden ten dage niet meer in 
die termen. Omdat de scheiding kerk en staat niet langer betwist wordt en 
van formeel juridisch opgelegd gegeven geëvolueerd is naar een algemeen 
aanvaard feit. De autonomie-tendens die leidt naar meer eigen profilering 
per onderwijsverstrekkend geheel geeft een nieuwe inhoud aan de vrijheid 
van onderwijs en vervangt het stereotiep geheel dat netten waren en ten 
onrechte nog geacht worden te zijn. Dit betekent dat thans zowel 
oprispingen van met geweld bewaken van netten met prikkeldraad 
eromheen, als van trendy-talk van een wetgever die even het 
netoverschrijdende zal opleggen, de bal misslaan. 

Meer en meer zal de onderwijsvrijheid belichaamd worden niet door little 
boxes in deze of gene kleur, maar door onderwijsgehelen die zichzelf 
dynamisch profileren in relatie tot de hen omringende wereld. De vrijheid 
zal daardoor rijker worden want minder voorgeprogrammeerd. En het 
gestalte geven aan die vrijheid wordt niet langer de unilaterale opdracht van 
de centraal gesitueerde machtspunten, maar het samenspel tussen centraal 
ruimte scheppen uit bekommernis deze vrijheid zo inhoudsvol te laten 
inkleuren en plaatselijk creatief invullen en uitbouwen. 

Met de herziening van art. 24 van de Grondwet in 1988 heeft de 
grondwetgever het nieuwe kader geschapen. De open ruimte wordt 
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beperkt deel van de bevolking maar zijn nu een natuurlijke verwachting. 
En de bekostiging van deze natuurlijke verwaching dient volledig door de 
overheid gedragen. Dit laatste is althans de verwachting van de 
onderwijsinstellingen in Vlaanderen. 
De Vlaamse gemeenschap wil haar verantwoordelijkheid terzake opnemen. 
En ik herhaal hier duidelijk dat een herschikking binnen het 
onderwijsbudget in Vlaanderen in de toekomst o.m. zal moeten leiden tot 
een verhoging van de enveloppe voor hoger onderwijs in het algemeen en 
voor de universiteiten in het bijzonder. 

Maar de universiteiten moeten in de toekomst zichzelf en hun 
maatschappelijke betekenis én in vraag stellen én herdefiniëren. 

De missie van onze universiteiten is, gedragen door een bijna totale 
unanimiteit, decretaal op drieledige wijze omschreven : onderwijs -
wetenschappelijk onderzoek - wetenschappelijke dienstverlening. Deze 
drie tools mogen nooit gelezen worden als evenwijdige lijnen, die elkaar 
slechts zouden ontmoeten in het oneindige. Het zijn drie krachtenvelden in 
permanente wisselwerking. Zoniet verschijnt het beeld van onderwijs in 
het luchtledige, een veredelde vorm van wolkentrappen. Zoniet rijdt het 
wetenschappelijk onderzoek rondjes in zichzelf, als een vorm van krachtig 
voortbewegen ter plaatse. Zoniet noemt de wetenschappelijke 
dienstverlening zich een op inhoudsloze woorden gebouwde 
wonderdokter, als een pijnstiller zonder curatieve waarde. 
Indien om welke reden dan ook de drie componenten niet gezamenlijk 
aanwezig zijn, of wel present tekenen maar een afzonderlijk leven leiden 
zonder noemenswaardge interactie, verwordt het begrip universiteit tot een 
gekoesterde titel die geen corresponderende werkelijkheid herbergt 
Formeel juridisch is er geen vuiltje aan de lucht Indien we in een gesloten 
maatschappij zouden leven zou het verschil tussen de schijn en het zijn 
geen onmiddellijk merkbaar nadeel voortbrengen. Op termijn wel een 
gemiddelde kwaliteitsverlaging, en op lange termijn een uiterst pijnlijk 
ontwaken. 

De universiteiten hebben dus een multi-dimensionele missie waarin 
onderwijs even belangrijk is als onderzoek en als wetenschappelijke 
dienstverlening. Zij moeten op alle vlakken excellentie uitstralen. Zij 
mogen zichzelf niet degraderen tot centra waarin onderwijs gelijkgesteld 
wordt met een loutere informatie-transfer. Studenten moeten inzichten 
verwerven in de onderliggende principes en paradigma's en voorbereid 
zijn op levenslang leren via de drang tot nieuwsgierigheid en een kritisch 
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bevragende geest. Weten en begrijpen, uitvinden en implementeren. Maar 
niet blind mechanisch, maar bewust van de maatschappelijke impact van 
dit gebeuren. Een vak- en discipline-overschrijdende dialoog exacte 
wetenschappen-menswetenschappen. 

De universiteiten vervullen een andere, en ik zeg niet een hogere, rol dan 
de rest van het hoger onderwijs. Het universitair onderwijs, gestoeld op 
wetenschappelijk onderzoek, is een theoretisch sterk onderbouwd 
onderwijs met een hoog abstractieniveau. 

In deze multi-dimensionele taak verwerft het onderwijs an sich dus een 
steeds groter belang. Vanuit deze vaststelling is een zonder meer overgaan 
tot de orde van de dag in beleidstermen irrelevant En gezien de autonomie 
betekent beleid, de concrete verantwoordelijkheid van de universiteit zelf 
in al zijn geledingen. In het personeelsbeleid zal de onderwijscomponent 
hoger moeten gewaardeerd worden. Met een inspanning in de richting van 
de nieuwe media, niet in functie van het open onderwijs alleen, maar als 
vast element in het onderwijs gebeuren. 
Dit nieuwe beleid zal merkbaar de formele en informele beloning moeten 
onderstrepen om niet op het niveau van centraal geformuleerde wensen te 
blijven steken, maar om positief het gedragspatroon van alle actoren te 
bepalen. 

Ook ik zal in de eerstkomende maanden in het verlengde van deze 
redenering een niet mis te verstaan signaal geven. De academische 
lerarenopleiding zal in het kader van de globale hervorming 
geherwaardeerd worden met het afleveren van kwaliteitsieraren als 
basisdoeL De universiteiten zullen, op voorwaarde dat ze de gevraagde 
inspanningen doen, bijkomende middelen ter beschikking krijgen. Ik hoop 
dat mede hierdoor de onderwijscomponent van de universitaire missie een 
stimulans krijgt die ten goede komt aan gans het academisch 
onderwijs gebeuren. 

Deze redenering houdt echter ook in dat de universiteiten consequent 
moeten handelen. En een aantal conclusies moeten trekken : 
Ten eerste moet opnieuw trouw aan de missie primeren bij het formuleren 
van het onderwijsaanbod. De vocational drift, meer geboren uit financiële 
overwegingen dan uit wijsheid, moet niet alleen gestopt. Daar staat het 
decreet van 1991 borg voor. Maar de klok moet teruggedraaid. In het 
nieuwe landschap van het hoger onderwijs moet elk conform zijn missie 
leven. 
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Ten tweede moet afscheid genomen worden van het begrip volledige 
universiteit, zoals we al enkele eeuwen ook afscheid hebben genomen van 
de homo universalis. Niet iedereen moet alles. Het is overigens 
onmogelijk én voor elke universiteit om in alle disciplines hoge toppen te 
scheren én voor Vlaanderen om op twee plaatsen het nodige geld en de 
nodige hersenen te leveren. De discussie mag niet langer ingekleurd 
worden door provincialistische mijmeringen. Absolute voorwaarde is 
binnen de beperkingen op het globale Vlaamse landschap een aanbod te 
formuleren dat maximaal kwaliteit kan genereren. De universiteit moet op 
zoek naar een duidelijk profiel, met zwaartepuntvorming naar domeinen en 
doelgroepen. 
Deze statements houden geenszins een verdoken besparingsoperatie in. 
Mijn aanbod betekent voor mij behoud van de geldstroom en voor U meer 
mogelijkheden om aan uw basisopdracht gestalte te geven. 

De combinatie van het steeds stijgend aantal uitgereikte diploma's en een 
verdere uitdeining van onderwijsbevoegdheden, opleidingen, opties en 
keuzevakken leidt tot spiraalsgewijze waardevermindering van het 
basisdiploma in de buitenwereld. En als een rijm hierop volgt de groeiende 
nood aan meer en hogere diploma's om later volgens capaciteiten en 
opleiding in het arbeidsproces ingeschakeld te kunnen worden. 

Dit is geen aftands verhaal uit grootmoeder's tijd, noch een negatie 
mijnerzijds van waarde en noodzaak van specialisatie en permanente 
vorming. De overheid heeft echter als eerste plicht én het niveau én de 
waarde van het basisdiploma te vrijwaren. Zoniet nemen langzaam maar 
zeker allerlei andere vormen van diploma's en getuigschriften de plaats in 
van dit basisdiploma. 
Met het bijhorende kostenplaatje erbij. Een graduele stijging van het 
universitair onderwijsbudget draagt mijn goedkeuring weg. Maar een 
onbeheersbare kostenexplosie niet. Overigens dergelijke sprookjes duren 
zoals het met sprookjes is slechts een droom lang. En eindigen niet eens 
met ze leefden lang en gelukkig en hadden vele studenten. Maar wel met 
een varkentje met een lange - lelijke snuit dat minder leuke verhalen 
meebrengt, zoals nu onze noorderburen bij het lezen van het 
regeerakkoord hebben gemerkt. Van dergelijke ondoordachte maatregelen 
zeg ik, in clericale termen uitgedrukt, Spaar ons Heer. 
De drang naar versnippering is nochtans ook bij ons alom aanwezig zowel 
op het niveau van de instellingen, waar de roep naar uitbreiding van 
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onderwijsbevoegdheid soms zeer luid klinkt, als binnen de instellingen 
zelf. 

Zelfs deze universiteit die, onder impuls van de prorector, een pioniersrol 
vervulde bij het instellen van vakgroepen, ondervindt dat deze 
organisatievorm en de rationalisering van het aantal opleidingen terug 
dreigt ondermijnd te worden door de stijgende drang naar het invoeren van 
talrijke opties in de tweede cyclus en door het vermenigvuldigen van de 
keuzevakken. Het gevolg hiervan is overbelasting, wat dan weer een reden 
is voor minder wetenschappelijk onderzoek. Wat dan op zijn beurt 
kwaliteitsverlies dreigt in de hand te werken. 

Dergelijke versnippering is niet de toekomst die wij zoeken. Want ze is 
heilloos, niet alleen voor student en onderwijs, maar ook en vooral voor 
het onderzoek. 
Immers, de universiteiten en hun onderdelen, of het nu departementen, 
instituten, verschillende disciplines of vakgroepen zijn, vormen in 
Vlaanderen de basisstructuur voor het fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek en zij moeten dit ook blijven. Maar versnippering van 
onderwijsdisciplines brengt automatisch versnippering in het 
wetenschappelijk onderzoek mee. Elke hoogleraar wil zijn eigen 
onderzoekscel. 

Met als gevolg dat zeer moeizaam aan een universiteit een strategisch 
onderzoeksbeleid kan uitgetekend worden en het nog moeizamer is dat een 
effectief Vlaams interuniversitair onderzoeksbeleid uitgeschreven kan 
worden. 

Eén vogel maakt de lente niet. Het is niet omdat individuele vorsers of 
sommige diensten mekaar vinden dat er heden gesproken mag worden 
over interuniversitaire samenwerking. De interuniversitaire samenwerking 
op het vlak van onderzoek wordt fel gehinderd door het gebrek aan 
taakverdeling op het vlak van onderwijs. 

De universiteiten moeten er zich van bewust zijn dat, als zij niet snel 
initiatieven nemen om echte samenwerking en zwaartepuntvorming te 
stimuleren en waar te maken, de rol van de universiteiten als basisstructuur 
voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek zwaar onder vuur zal 
komen te liggen in de komende jaren. 
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Vlaanderen is te klein en de te schaarse middelen voor onderzoek moeten 
efficiënt en rationeel aangewend worden. 
Vlaanderen heeft niet de middelen om in alle disciplines onderzoek te 
kunnen fmancieren op internationaal topniveau. De universiteiten moeten 
los van het naveldenken samen hun strategische keuzen bepalen, zowel 
voor onderzoek als voor onderwijs en de daaruit voortvloeiende 
dienstverlening. De universiteiten dienen samen op basis van sterkte
zwakte-analyses een lange termijn-strategie op te bouwen, deze strategie 
naar de buitenwereld bekend te maken en de middelen maximaal in te 
zetten ter versterking van hun zwaartepunten. 

In deze optiek is het fout te streven naar uitbreiding van onderwijs
bevoegdheden. De juiste agenda vermeldt als punt een herverdeling van 
onderwijs- en onderzoeksbevoegdheden gebaseerd op de lange termijn
strategie waarover ik zojuist sprak. 

Ik nodig dan ook formeel hier en vandaag de Vlaamse universiteiten uit 
een dialoog op te starten over strategie en zwaartepunten, over het 
rationaliseren van het onderwijsaanbod vooral in het licht van de 
onderbezette opleidingen. 

Wees ervan overtuigd dat, indien de universiteiten in deze opdracht niet 
slagen, anderen - weze het de Vlaamse overheid, weze het de Europese 
Unie - dat rechtstreeks of onrechtstreeks voor hen zullen doen. Lineair 
rekenkundig. Met geweeklaag en tandengeknars als gevolg. 

Er komen boeiende, want moeilijke tijden. Laat dit academiejaar '94-'95 in 
Vlaanderen het eindpunt betekenen van de "kleine winst"-mentaliteit en het 
begin van een globaal Vlaams perspectief. 

Aan uw instelling, aan mijn Alma Mater, wens ik een goed jaar toe. 24 
Jaar geleden verliet ik als student deze instelling. Laat mij toe van dit 
podium gebruik te maken om deze instelling voor wat ze mij geboden heeft 
te danken. 
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VERSLAG 
OVER DE UNIVERSITEIT GENT 
TIJDENS HET ACADEMIEJAAR 

1993-1994 

DIES NAT ALIS 
- Uitreiking van eredoctoraten en van de grote medaille 

De Universiteit Gent vierde haar Dies Natalis op 25 maart 1994. 
Tijdens de plechtigheid, die traditiegetrouw plaatsvond in de Aula, werd in 
de eerste plaats de organisatie Artsen zonder Grenzen België gelauwerd 
De laudatio werd uitgesproken door Prof. BOGAERT, decaan van de 
Faculteit Geneeskunde. Dr. Reginald MOREELS, voorzitter van Artsen 
zonder Grenzen België mocht de grote medaille van de Universiteit in 
ontvangst nemen. 
De feestrede "Ik zou graag een vogel willen zijn" werd gehouden door de 
heer Jozef DELEU, één van de zes kersverse doctores honoris causa. Na 
een muzikaal intermezzo werden de eredoctoraten uitgereikt op voorstel 
van: 

- de faculteit Wetenschappen : 

aan Prof. Dr. Charles WEISSMAN, Directeur Laboratorium voor 
Moleculaire Biologie- Universiteit Zürich (Zwitserland) 
(Promotor : Prof. Dr. Walter Fiers) 

Charles Weissmann werd in 1931 geboren in Hongarije, maar woont 
reeds sinds zijn prille jeugd te Zürich (Zwitserland). Charles Weissmann 
promoveerde in 1956 tot doctor in de geneeskunde aan de Universiteit van 
Zürich. Nadien werkte hij eveneens te Zürich als assistent bij Prof. K. 
Karger (Nobelprijs Scheikunde), directeur van het Laboratorium voor 
Organische Scheikunde, waar hij in 1961 de graad van doctor in de 
wetenschappen verwierf. Vanaf 1961 tot 1967 werkte hij samen met Prof. 
S. Ochoa (Nobelprijs voor Geneeskunde en Fysiologie) aan het 
"Department of Biochemistry" van de New York University School of 
Medicine. In 1967 werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Zürich en 
hij is er sindsdien directeur van het door hem opgerichte "Institute of 
Molecular Biology". 
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Prof. C. Weissmann is één van de meest befaamde moleculair biologen op 
wereldvlak. Voor zijn baanbrekend werk werden hem reeds vele 
prestigieuze wetenschappelijke prijzen toegekend. Verder ontving hij in 
1992 het doctoraat honoris causa van de Universiteit van Verona 

- de Faculteit Toegepaste Wetenschappen : 

aan Prof. Dr. Hermann A. HAUS, Massachusetts lnstitute of 
Technology (USA) 
(Promotor: Prof. Dr. Ir. Marc Vanwormhoudt) 

Hermann Haus werd geboren te Ljubljana (Slovenië) in 1925. Hij 
studeerde aan de Technische Hochschule te Graz en zette zijn studies 
verder aan de Technische Hochschule te Wenen. In 1949 behaalde hij de 
graad van B. Sc. aan het Union College (Schenectady, New York, USA), 
in 1951 werd hij M. Sc. aan het Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, 
New York, USA) en in 1954 werd hij Sc. D. aan het befaamde 
Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts, 
USA), waar hij thans "Institute Professor" is, een eer die maar weinigen te 
beurt valt. 
Vanaf 1954 was Hennann Haus verbonden aan de Electrical Engineering 
Faculty van het Massachusetts lnstitute of Technology. Daar wijdde hij 
zich, naast zijn onderwijs, aan het onderzoek op het gebied van 
elektromagnetisme, microgolfversterkers, ruisverschijnselen, lasers en de 
laatste tijd ook op het gebied van de optische "solitons". 
Prof. Haus werd meermaals gelauwerd; hij ontving diverse wetenschappe
lijke prijzen en werd benoemd tot eredoctor door het Union College en de 
Technische Universität Wien. 

- de Faculteit Economische en Toegepaste Economische We-
tenschappen : 

aan Prof. Dr. William BYGRAVE, Babson College- Massachusetts 
(USA) 
(Promotor: Prof. Dr. Hubert Ooghe) 

William Bygrave werd geboren te lckleford (UK) op 30 mei 1937. Hij 
behaalde het diploma van MA, D. phil. in fysica aan de Oxford 
University, MBA aan de Northeastern University en een tweede doctoraat 
(DBA) aan de Boston University. Momenteel is hij F.C. Hamilton 
Professor aan het Babson College, waar hij naast zijn onderwijs ook 
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onderzoek verricht op het gebied van het ondernemerschap, vooral inzake 
financiering van startende en groeiende ondernemingen. Tijdens de 
periode 1992-93 doceerde Bygrave aan het Insearl te Fontainebleau. In 
1992 leidde hij een Europees team uit acht landen dat de houding 
bestudeerde van ondernemers t.o.v. de realisatie van hun onderneming. 
De resultaten van dit onderzoek werden in 1992 voorgesteld op het EPER
congres, georganiseerd door de London Business School "Realising 
Entreprise Value: IPO's, Trades sales, Buybacks, MBO's". 
Prof. Bygrave kreeg voor zijn doctoraat in de Business Administration aan 
de Boston University de Heizer Award van de US Academy of 
Management. Hij won naast andere prijzen ook een IR 100 prijs (1977) 
omwille van de introductie van één van de 100 meest significante nieuwe 
technische produkten in de USA. 

- de Faculteit Psychologie en 1Pedagogische Wetenschappen : 

aan Prof. Dr. Michael RUTTER, Institute of Psychiatry- University 
ofLondon (Groot-Brittannië) 
(Promotor: Prof. Dr. Leni Denève) 

Michael Rutter werd geboren in Libanon op 15 augustus 1933. Hij genoot 
van 1950 tot 1955 zijn medische opleiding aan de University ofBirming
ham en behaalde daarna diverse wetenschappelijke titels. Als psychiater 
specialiseerde hij zich in de kinder- en jeugdpsychotherapie. Sinds 1973 is 
hij Professor of Child Psychiatry aan de University of London. Hij is 
daarbij sinds 1963 Honorary Consultant Psychiatrist aan het Joint Bethlem 
and Maudsley Hospita! te London en sinds 1984 Honorary Director van de 
Medica! Research Council Unit in Child Psychiatry. 
Prof. Rutter maakt deel uit van ontelbare External Committees en behoort 
tot de Editorlal Board van uitgelezen wetenschappelijke tijdschrijften wals 
"Journal of Autism and Developmental Disorders" en "Journal of Child 
Psychology and Psychiatry". 
Als kinderpsychiater heeft Michael Rutter baanbrekende studies geleverd 
over autisme, psychosen, hyperactiviteit, depressie, leerproblemen, 
dyslexie, gestoorde taalontwikkeling en psychosociale storingen. Zeer vele 
nationale en internationale onderscheidingen vielen Prof. Rutter te beurt. 
De Universiteit Gent is de zevende universiteit die hem een eredoctoraat 
toekent, na die van Leiden, Leuven, Birmingham, Edinburg, Chicago en 
Minnesota. 
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- de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen : 

aan de heer Jozef DELEU, Stichter en afgevaardigd bestuurder van 
de Vlaams-Nederlandse "Stichting Ons Erfdeel vzw" (België) 
(Promotor: Prof. Dr. Helmut Gaus) 

Jozef Deleu werd geboren te Roeselare op 20 april 1937. Hij was tot 1970 
werkzaam in het onderwijs. Jozef Deleu is erg actief in het cultureelleven 
in Vlaanderen. Hij is stichter en hoofdredacteur van verschillende culturele 
tijdschriften : Ons Erfdeel, algemeen-Nederlands cultureel tijdschrift 
(1957), Septentrion, revue de culture néerlandaise (1972), De Franse 
Nederlanden/Les Pays-Bas Français (1976) en The Low Countries. Arts 
and Society in Flanders and the Netherlands (1993). In 1970 stichtte Deleu 
de Vlaams-Nederlandse "Stichting Ons Erfdeel vzw", die de bovenver
melde publikaties uitgeeft. Deleu is een veelzijdig man die actief is op het 
gebied van de poëzie (bv. "Schaduwlopen"- 1963; "Nooit zag ik eerder"-
1987), scheppend proza (bv. "Voorbij de grens" - 1990), essays en 
cultuurpolitieke geschriften (bv. "Nederlander en Europeeër" - 1966, "De 
pleinvrees der kanouniken" - 1987) en bloemlezingen (bv. "Moderne 
Zuidafrikaanse Lyriek" - 1966, "Groot Verzenboek" - 1992). Hij was 
redactielid van het tweedelig verzamelwerk "Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging" (1973-75). Vorig jaar verscheen over hem "Monologen met 
JozefDeleu" door Filip Rogiers. JozefDeleu kreeg wegens zijn veelzijdig 
talent en zijn engagement in het Vlaamse en Nederlandse culturele leven tal 
van literaire en andere prijzen. 
Veel waardering geniet JozefDeleu voor zijn onafhankelijk cultuurpolitiek 
engagement, zowel in het buitenland als in eigen land. De officieuze titel 
van ambassadeur van de Nederlandse taal en cultuur, die hem vanuit 
verschillende zijden wordt toegekend, heeft hij ten volle verdiend. 

- de Universiteit Gent als instelling 

aan Prof. Dr. José Maria URENA Francés, Stichter en voorzitter 
van de Santander-groep (Spanje) 
(Promotor: Prof. Dr. Leon De Meyer, Prorector) 

José Maria Ureiia Francés werd geboren in 1950 te Zaragoza (Spanje). Hij 
studeerde in 1972 af als burgerlijk ingenieur van wegen, kanalen en 
havens aan de Universidad Politecnica de Madrid. In 1975 werd hij Master 
of phil. in urban design and regional planning aan de Universiteit van 
Edinburgh. In 1978 behaalde hij zijn doctoraat aan de Universidad de 
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Santander. José Urefia was als lesgever verbonden aan de Universidad 
Politecnica de Madrid, de University of Edinburgh, de Universidad 
Politecnica de Barcelona en de U niversidad de Caotabria 
De academische carrière van Prof. Urefia is bijzonder succesvol. Hij was 
van 1982 tot 1985 onderdirecteur van het Plan de Estudios en van 1985 tot 
1986 onderdirecteur van de Ordeoaeion Academica y Profesorado van de 
Escuela T.S. de lngenieros de Caminos, Caoales y Poertos van Santander. 
Van 1986 tot 1990 was hij rector van de U niversidad van Cantabria. 
Prof. Urefia is stichter en sinds december 1988 ook voorzitter van de 
Santander-groep. Op een ogenblik dat Spanje nog maar net het juk van een 
totalitair regime had afgeworpen en zijn toenadering en toetreding tot de 
Europese Gemeenschap had gedaan, heeft Prof. Urefia de visionaire gave 
gehad zijn universiteit "in de vaart van Europa" te stuwen. 

*** 
Op vraag van de Faculteit Geneeskunde besliste het Bestuurscollege de 
grote medaille van de Universiteit toe te kennen aan Artsen zonder 
Grenzen België. 
Artsen Zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières) werd in 1971 in Parijs 
opgericht door een groep Franse artsen die zich in bijzonder hachelijke 
omstandigheden ten dienste hadden gesteld van de bevolking in Biafra 
gedurende de burgeroorlog aldaar. Van deze groep maakten ook enkele 
Belgische artsen deel uit, die in 1980 Artsen Zonder Grenzen zouden 
oprichten. Sindsdien is Artsen Zonder Grenzen België uitgegroeid tot de 
belangrijkste tak van de organisatie, rekening houdend met de bevolking 
van het land. 

NECROLOGIE 

• Zelfstandh: academisch personeel 

-Em. Prof. Ir. Gregoor AERTSSEN 
- Em. Prof. Dr. Ir. Jean-Baptiste AMERUCKX 
- Em. Prof. Dr. Willy CALEW AERT 
- Em. Prof. Dr. Ir. Eduard DE BEER 
- Em. repetitor José DE GEYfER 
- Ere-Prof. Dr. Jozef DELEU 
-Em. Prof. Dr. Paul DINGENS 
- Em. Prof. Dr. Apr. Firinin GOV AERT 
- Em. Prof. Dr. René PANNIER 
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- Em. Prof. Dr. René PIERARD 
- Ere-Prof. Dr. Apr. Jacques PIJCK 
- Em. Prof. Dr. Gabriël SANDERS 
- Em. Prof. Dr. Jozef 1HOONEN 

Prof. Ir. Gregoor AERTSSEN, emeritus gewoon hoogleraar van onze 
Faculteit Toegepaste Wetenschappen en emeritus docent van het RUCA, 
overleed op 7 november 1993. Prof. AERTSSEN werd in 1941 als 
gewoon hoogleraar aan onze universiteit belast met het onderwijs in de 
scheepsbouw. Hij was aanvankelijk verbonden aan de Faculteit Weten
schappen, vanaf 1957 aan de Faculteit Toegepaste Wetenschappen; van 
deze laatste faculteit was hij decaan van 1958 tot 1960. Hij werd emeritus 
in 1968. Prof. AERTSSEN werd meermaals bekroond, o.m. door de AlG 
met de driejaarlijkse Prijs Claeys voor toegepaste mechanica (1934-36); in 
1973 ontving hij de WilHam Froude Gold Medal, de hoogste onderschei
ding toegekend door de Royal Institution of Naval Architects. Hij was 
voorzitter van diverse scheepsbouwkundige verenigingen. 

Op 19 juli 1994 overleed Em. Prof. Dr. Ir. Jean-Baptiste AMERIJCKX, 
tot 1991 gewoon hoogleraar in de Faculteit Wetenschappen. Prof. 
AMERIJCKX was vanaf 1948 als assistent en vervolgens als werkleider 
verbonden aan het Centrum voor Bodemkartering. Zijn benoeming tot 
geassocieerd docent aan de RUG kwam er in 1961; via diverse 
bevorderingen werd hij uiteindelijk in 1970 gewoon hoogleraar. Prof. 
AMERIJCKX was belast met het onderwijs in de algemene bodemkunde. 
Tussen 1971 en 1991 was hij ook buitengewoon docent aan de Vrije 
Universiteit Brussel. 

Met de dood van Gewezen minister en Eresenator Em. Prof. Dr. Willy 
CALEWAERT op 30 oktober 1993 verdween een veelzijdig man. Hij 
studeerde rechten en criminologie en bouwde een academische loopbaan 
uit aan de RUG en de VUB. Van 1944 tot 1946 bekleedde hij het ambt van 
substituut-krijgsauditeur te Brussel. Zijn loopbaan aan onze universiteit 
begon als assistent in 1957. Hij werd benoemd tot docent aan de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid in 1958 en tot gewoon hoogleraar in 1965. Prof. 
CALEW AERT zorgde voor het onderwijs in de algemene rechtsleer. Van 
1975 tot zijn emeritaat in 1984 was hij onafgebroken voorzitter van de 
School voor Criminologie. 
Zijn politieke carrière begon Prof. CALEW AERT in de socialistische partij 
als gemeenteraadslid in Berchem in 1959. Als belangrijkste aktiviteiten uit 
zijn politieke loopbaan kunnen o.m. vermeld worden: senator (1968-81); 
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tweemaal Minister van Nationale Opvoeding (1973-74 en 1980-81); 
Minister van Openbaar Ambt en Institutionele Hervormingen (1979-80); 
lid van het Europees Parlement ( 197 4-79). 
Na zijn academische en politieke loopbaan werd hij eind september 1984 
benoemd tot rechter bij het Arbitragehof, funktie die hij uitoefende tot hij 
de leeftijd van 70 jaar bereikte in oktober 1986. 

Em. Prof. Dr. Jr. Eduard DE BEER overleed op 31 maart 1994. Van 1934 
tot 1976 was hij werkzaam bij het Ministerie van Openbare Werken, o.a. 
als directeur-generaal van de huidige Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting. Aan de Universiteit Gent werd hij in 1959 benoemd tot 
deeltijds docent aan de Faculteit Toegepaste Wetenschappen; in 1961 werd 
hij uit zijn functie van directeur-generaal bij het MOW gedetacheerd als 
gewoon hoogleraar en in 1965 aangesteld tot titularis van de leerstoel voor 
grondmechanica en funderingstechniek. Hij werd in 1981 tot het emeritaat 
toegelaten. Prof. DE BEER was tussen 1952 en 197 4 eveneens verbonden 
aan de Katholieke Universiteit te Leuven en aan de Université Catholique 
de Louvain. 
Hij was doctor honoris causa van de Rheinisch-Westfálische Technische 
Hochschule te Aken en doctor-ingenieur honoris causa van de Technische 
Universität te München. In 1978 werd hem de Charles Lemaire-prijs 
toegekend door de Académie des Sciences de Belgique en in 1979 ontving 
hij te Londen de Ground Engineering-prijs van de Institution of Civil 
Engineers. Em. Prof. DE BEER was o.m. gewezen voorzitter en erelid 
van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België. 

Op 16 december 1993 overleed José DE GEYTER. Hij was sedert eind 
1980 emeritus repetitor van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Na 
zijn studies van burgerlijk conducteur aan de RUG, trad hij in 1933 in 
dienst bij het Ministerie van Openbare Werken - Dienst Bruggen en 
Wegen. In 1951 werd hij aan onze universiteit benoemd tot repetitor bij de 
voormalige Bijzondere Scholen voor Ingenieurs. In toepassing van artikel 
68 van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het 
universitair onderwijs door de Staat behoorde hij, als repetitor in dienst 
vóór de inwerkingtreding van deze wet, tot het onderwijzend personeel 
van onze Universiteit Repetitor DE GEYTER was eveneens docent aan de 
Rijkstuinbouwschool te Melle en gastprofessor aan de Université 
Nationale du Rwanda. 
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Ere-Prof. Dr. JozefDELEU overleed op 15 maart 1994. Tot 1991 was hij 
gewoon hoogleaar in de RUG-Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Prof. 
DELEU gaf enkele jaren les in het middelbaar onderwijs o.m. in Gent, 
Kapellen en Kortrijk. Van 1958 tot 1963 was hij verbonden aan het 
NFWO. Nadat hij gepromoveerd was tot geaggregeerde voor het hoger 
onderwijs in de letteren en wijsbegeerte, begon in 1964 als faculteitsge
aggregeerde zijn academische loopbaan; hij werd in 1981 gewoon 
hoogleraar. Prof. DELEU was belast met opdrachten over studies van het 
Middel- en Nieuwindisch, Indologie en over de maatschappij en 
instellingen van Centraal- en Zuid-Azië. Hij was van 1969 tot 1971 door 
de Nederlandse Minister van Onderwijs en Wetenschappen belast met een 
leeropdracht i. v.m. het Jainisme aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Eind 
november 1993 werd nog hulde gebracht aan Prof. DELEU; Decaan D. 
Willems en Prof. K. Watanabe (Universiteit Tokio) overhandigden hem 
een exemplaar van het in Tokio verschenen boek "Jain Studies in Honour 
of JozefDeleu". Hij was o.m. geassocieerd lid van de Klasse voor Morele 
en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen. 

Em. Prof. Dr. Paul DINGENS overleed op 15 mei 1994. Hij was een 
gereputeerd statisticus en jarenlang directeur van het Sterrenkundig 
Observatorium. Hij was verbonden aan het NFWO vanaf 1941 tot hij in 
1946 docent werd aan onze Faculteit Wetenschappen; in 1950 werd hij 
benoemd tot gewoon hoogleraar. Hij doceerde o.m. sterrenkunde, 
meteorologie, astrofysica, mathematische statistiek en wiskundige 
aardrijkskunde. In 1984 werd hij gepensioneerd. Als specialist in 
waarschijnlijkheidsrekening werd hij tijdens zijn academische loopbaan 
meermaals aangesteld als gerechtsdeskundige inzake kansspelen. 

Op 7 november 1993 overleed Prof. Dr. Apr. Firmin GOVAERT, 
emeritus gewoon hoogleraar van de Faculteit Wetenschappen. Hij begon 
zijn universitaire loopbaan als assistent en werkleider. In 1936 werd hij 
aan de Faculteit Wetenschappen benoemd tot docent algemene organische 
scheikunde. Na de oorlog werd hij met terugwerkende kracht tot 1940 
benoemd tot gewoon hoogleraar. Hij maakte verscheidene jaren deel uit 
van de Beheerscommissie van het Universiteitsvermogen en vertegen
woordigde zijn faculteit in de Raad van Beheer van 1955 tot 1967. Em. 
Prof. GOV AERT was o.m. erelid van de Klasse der Wetenschappen van 
de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van België. 
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Em. Prof. Dr. René PANNIER overleed op 14 februari 1994. Hij was 
werkzaam als assistent en geassocieerde bij het NFWO tot hij in 1954 als 
docent aan de Faculteit Geneeskunde belast werd met het onderwijs in de 
cardiologie; in dezelfde faculteit werd hij nog benoemd tot buitengewoon 
hoogleraar en gewoon hoogleraar. Prof. PANNIER was directeur
diensthoofd van het Facultair Centrum voor Cardiologie en van het 
Centrum voor Evaluatie en Revalidatie van Hartlijders. Hij was eveneens 
lid en/of voorzitter (volgens beurtrol) van het Bestuurscollege van de 
Kliniek voor Inwendige Ziekten en voorzitter van de Medische Raad. In 
1984 werd hij emeritus. 
Prof. PANNIER maakte deel uit van diverse nationale en internationale 
cardiologische commissies en verenigingen. Verder was hij gewezen 
voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. 
Hij was laureaat van enkele wetenschappelijke prijzen; in 1947 werd hij 
o.m. advanced fellow van de Belgian-American Educational Foundation. 

Op 18 februari 1994 overleed Em. Prof. Dr. René PIERARD. Na 
specialisatiestages te Parijs en te Straatsburg, vatte hij in 1926 een 
loopbaan aan als assistent-dermatoloog in de militaire geneeskunde. Hij 
bracht het tot commandant van het Militaire Hospitaal te Brussel en van de 
School voor Officieren van de Gezondheidsdienst. Zijn academische 
carrière begon hij in 1955 aan onze Faculteit Geneeskunde als docent 
belast met cursussen over dermatologische en syfiligrafische 
aandoeningen. In 1957 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar. In 1970 
werd hij op rust gesteld. De wetenschappelijke activiteit van Prof. 
PIERARD was vooral gericht op klinische, histo-pathologische en elektro
nenmicroscopische onderzoekingen op het gebied van de dermatologie. 
Hij zetelde in talrijke verenigingen i.v.m. dermatologie; zo bekleedde hij 
bij de Société Beige de Dermatologie et de Syphiligraphie 
achtereenvolgens de ambten van secretaris-generaal, ondervoorzitter en 
voorzitter. 

Ere-Prof. Dr. Apr. Jacques PUCK, overleden op 26 september 1994, 
ging in 1988 met pensioen als gewoon hoogleraar in de Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen. Na enkele jaren dienst als onderzoeker 
o.m. bij het ITKW, maakte hij sedert 1962 deel uit van het RUG
wetenschappelijk personeel. Hij werd begin 1970 benoemd tot docent aan 
de toenmalige Faculteit Geneeskunde en Farmacie en in 197 4 bevorderd 
tot gewoon hoogleraar. Prof. PIJCK was directeur-diensthoofd van de 
Laboratoria voor Farmaceutische Microbiologie en voor Hygiëne. Van 
1975 tot 1983 was hij lid van de Raad van Beheer van onze universiteit. 
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Hij was laureaat van de Jaarlijkse Prijsvraag van de Koninklijke Oost
Vlaamse Apothekersgilde (1954), van de Koninklijke Vlaamse Academie 
voor Wetenschappen (1960) en van de Wedstrijd voor Reisbeurzen 
(1968). Verder was hij o.m. voorzitter van de Nationale Raad van de Orde 
der Apothekers (nederlandstalige sectie). 

Op 18 januari 1994 overleed Prof. Dr. Gabriël SANDERS, emeritus 
gewoon hoogleraar van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waar hij tot 
1989 diensthoofd was van het Seminarie voor Postklassiek Latijn. Zijn 
universitaire loopbaan begon in 1958 als assistent; hij werd 
achtereenvolgens werkleider, geassocieerd docent en tenslotte in 1967 
gewoon hoogleraar. Em. Prof. G. SANDERS was doctor honoris causa 
van de Universiteiten te Bologna en te Montpellier en werkend lid en 
gewezen voorzitter ( 1985) van de Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der 
Letteren en der Morele en Staatkundige Wetenschappen. Voorts was hij lid 
en/ of voorzitter van een reeks binnen- en buitenlandse wetenschappelijke 
verenigingen. 

Prof. Dr. Jozef THOONEN, emeritus gewoon hoogleraar van de Faculteit 
Diergeneeskunde, overleed op 10 februari 1994. Prof. THOONEN 
behaalde zijn doctoraat veeartsenijkunde aan de Rijksveeartsenijschool van 
Kuregem-Brussel. Daar was hij ook drie jaar werkzaam als assistent. In 
1934 werd hij benoemd tot docent aan onze toenmalige Veeartsenijschool, 
waar hij algemene ziektenleer en pathologische ontleedkunde onderwees. 
Later werd hij er gewoon hoogleraar en bestuurder van het Laboratorium 
voor Pathologische Ontleedkunde en Algemene Ziektenleer voor 
Diergeneeskunde. Prof. THOO~N nam meermaals het ambt waar van 
secretaris of voorzitter van de Veeartsenijschool. In 1966 werd hij tot het 
emeritaat toegelaten. 

* Wetenschappelijk personeel 

-Henri BOSSAERT, wetenschappelijk medewerker 

* Admjnjstratjef en technisch personeel 

- Julius DE MEYER, geschoold werkman (gepensioneerd) 
- Rector DE POORTERE, geschoold werkman (gepensioneerd) 
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- Daniëlla MONBALIU, hoofdtechnicus 
- Walter VAN ESPEN, gewezen administrateur van de RUG 
- Gilberta VAN GREMBERGEN, adjunct-hoofddiëtiste (gepensio-

neerd) 
- Jan VAN SANTE, eerste technicus (gepensioneerd) 
- Jacqueline VERSYP, correspondent 

Op 3 november 1993 overleed gewezen RUG-administrateur Walter VAN 
ESPEN. Hij promoveerde tot doctor in de rechten aan de RUG en 
studeerde bedrijfsbeheer aan het toenmalig Seminarie voor Productiviteits
studie en Onderzoek van Wijlen Prof. Vlerick. In 1963 werd hij 
stafmedewerker bij de Stichting Lodewijk de Raet en in 1965 diensthoofd 
algemene sociale zaken bij Bell Telephone Mfg Co. In 1968 bood de RUG 
hem het beheer aan van de Sociale Sector (studentenhomes, -resto's, 
-aktiviteiten ... ). Walter VAN ESPEN was aan de universiteit het 
boegbeeld van een vernieuwde visie op management. In die visie vond hij 
een medestander in Rector De Meyer, die hem in september 1987 aanstelde 
als zijn kabinetschef. Twee maand later werd hij door de Raad van Bestuur 
verkozen tot administrateur. Mede dankzij hem kregen moeilijke dossiers 
als het Academisch Ziekenhuis, de financiering van de universiteit en de 
personeelsproblematiek een oplossing. Om gezondheidsredenen verzocht 
hij om ontslag; op 13 februari 1991 ging hij op rust 

• Studenten 

- Sofie DE SMEDT, 1e kandidatuur psychologie en pedagogische we-
tenschappen 

- Nic LOIER, 1e kandidatuur diergeneeskunde 
- Ann PLA TTEAU, 1e kandidatuur Afrikaanse talen en culturen 
- VeerleV ANBOCKRIJCK, le licentie geschiedenis 

* Doctores bonorjs causa 

- Prof. Kees DE WIT (Landbouwwetenschappen) 
- Prof. Thaddeus MANN (Diergeneeskunde) 
- Prof. Jan TINBERGEN (Rechtsgeleerdheid) 
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EERVOL ONTSLAG EN PENSIOEN 

* Zelfstandil: academisch personeel 

Naam Besluit Aanvangsd. Faculteit, School, 
Departement 

Jean DE MAESE- 28. 5.1993 1. 4.1994 Landbouwkundige en 
NEER Toegepaste Biolo-

gische Wetenschappen 
Luc CALLIAUW 10.12.1993 1.10.1994 Geneeskunde 
LucDAELS 10.12.1993 1.10.1994 Wetenschappen 
Leon DE MEYER 10.12.1993 1.10.1994 Letteren en Wijsbe-

geene 
AdaDEPREZ 10.12.1993 1.10.1994 Letteren en Wijsbe-

geerte 
Louis DE RIDDER 10.12.1993 1.10.1994 Toegepaste Weten-

schappen 
AndréKINT 10.12.1993 1.10.1994 Geneeskunde 
Frederik MUS- 10.12.1993 1.10.1994 Psychologie en Peda-
SCHOOT gogische Wetenschap-

pen 
Jacques TIMPER- 11. 2.1994 1.10.1994 Geneeskunde 
MAN 
Willem VAN COT- 10. 3.1994 1.10.1994 Wetenschappen 
TIIEM 
FransVERBEEK 10.12.1993 1.10.1994 Wetenschappen 

Uitgenomen Prof. Jean DE MAESENEER, die op 1 april 1994 op rust 
gesteld werd, kregen alle hierna vermelde leden van het zelfstandig 
academisch personeel eervol ontslag op 1 oktober 1994. Op eigen verzoek 
werd de pensioendatum vervroegd voor de Professoren DE 
MAESENEER, TIMPERMAN en VAN COTIHEM. 

Prof. Dr. Luc CALLIAUW werd opgeleid tot neurochirurg aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. Na zijn specialisatie, die liep van 1955 tot 
1963, werd hij hoofd van de neurochirurgische afdeling van het St.
J anshospitaal te Brugge. Van september 1965 tot september 1979 was hij 
tevens medisch directeur van de School voor Kinesitherapie te Brugge. 
Aan onze Faculteit Geneeskunde werd hij in 1979 benoemd tot docent en 
in 1986 tot gewoon hoogleraar. Prof. CALLIAUW was verbonden aan de 
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vakgroep Heelkunde. Wegens zijn grote verdiensten op het gebied van de 
neurochirurgie werd hij in 1988 door de "American Academy of 
Neurological Surgery" verkozen tot "Corresponding Member". 

Prof. Dr. Luc DAELS was gedurende een drietal jaar leraar 
aardrijkskunde, toen hij begin 1960 assistent werd bij het toenmalige 
Laboratorium voor Regionale Geografie en Landschapskunde van de 
Faculteit Wetenschappen. Via benoemingen tot werkleider, geassocieerd 
docent en geassocieerd hoogleraar werd hij uiteindelijk in 1987 gewoon 
hoogleraar. Als specialist regionale geografie en teledetectie houdt Prof. 
DAELS zich vooral bezig met studies en projecten die het behoud van 
waardevolle landschappen beogen of bevorderen. Onder de noemer "Het 
andere landschap" organiseert hij sedert een vijftal jaar voordrachten en 
excursies waarin landschappen vanuit telkens andere invalshoeken worden 
belicht. Reeds jaren is hij lid en vanaf 1992 ondervoorzitter van de 
Provinciale Commissie Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen. 

Prof. Dr. Ir. Jean DE MAESENEER, was ingedeeld bij de vakgroep 
Gewasbescherming in de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste 
Biologische Wetenschappen. In 1960 trad hij in dienst als assistent en 
werd achtereenvolgens benoemd tot werkleider, docent en hoogleraar. Tot 
zijn vakgebied behoren agrozoölogie, limnologie en visteelt. Hij wordt 
vooral geraadpleegd als specialist i.v.m. waterzuiveringsprocessen. 
Daarnaast was hij van 1972 tot 1976leraar aan het Hoger Rijksinstituut 
voor Chemie en Voedingsindustrieën te Gent en trad bij diverse 
gelegenheden in binnen- en buitenland op als lesgever over o.m. 
nematologie, visteelt en waterzuiveringsprocessen. Prof. DE 
MAESENEER is o.m. lid van de wetenschappelijke raad bij het Instituut 
voor Bosbouw en Wildbeheer. 

Toen Prof. Dr. Leon Baron DE :MEYER op 4 oktober 1993 bij de opening 
van het nieuwe academiejaar afscheid nam als rector van de Universiteit 
Gent, had hij er een dubbel mandaat opzitten. Tijdens die acht jaar maakte 
hij van de RUG een internationaal georiënteerde universiteit. Mede als 
gevolg van het nieuwe decreet over het hoger onderwijs werd een 
ingrijpende reorganisatie doorgevoerd: het UZ werd gesaneerd en kreeg 
een eigen statuut; de polyvalente kandidaturen werden ingevoerd; het 
aantal diensten (± 300) werd teruggebracht tot de helft en ondergebracht in 
vakgroepen. Tweemaal was hij voorzitter van de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad, nl. van 1987 trot 1989 en van 1991 tot 1993. 
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Voor de inzet waannee hij al die tijd de belangen van de universiteit 
verdedigde, kreeg Ererector DE MEYER de Prijs van de Vlaamse 
Gemeenschap van Minister van Onderwijs Luc Van den Bossche. In 1992 
werd hem reeds de titel van baron toegekend. 
Prof. DE MEYER, licentiaat in de klassieke filologie, doctor in de 
Oosterse filologie en geschiedenis, trad in 1958 in dienst als assistent aan 
onze universiteit; hij werd achtereenvolgens eerstaanwezend assistent, 
werkleider, docent en tenslotte in 1965 gewoon hoogleraar. Een tijd lang 
was hij voorzitter van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde en werd daarna - van 1982 tot 1984 - decaan van de 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Prof. DE MEYER was tot oktober 
1994 voorzitter van de vakgroep Talen en culturen van het Nabije Oosten 
en Noord-Afrika. Als internationaal erkend specialist in de assyriologie 
nam of neemt hij een reeks functies waar in diverse wetenschappelijke 
verenigingen, waaronder die van directeur van de Belgische Opgravingen 
in Irak en van de Assyriologische S richting Georges Dossin, voorzitter 
van het Studiecentrum Prof. U yttersprot en ondervoorzitter van de 
Vlaams-Arabische Vereniging. 

De academische loopbaan van Prof. Dr. Ada DEPREZ begon in 1959 als 
assistente. Deze specialiste Nederlandse literatuur verwierf in de loop der 
jaren diverse prijzen wegens haar uitzonderlijke verdiensten : 
- Laureaat van de Interuniversitaire Wedstrijd (1960) en van de Reis

beurzenwedstrijd van de Regering (1961); 
-Prijs van het Essay in het Referendum van de Vlaamse Letterkundigen 

(1961); 
-De Joris Eeckhout-prijs (1962) en de Jozef Vercoullie-prijs (1967) van 

de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde; 
-De Torenwachtersprijs van de Dr. Goossenaertskring (1986); 
- De Culturele Visser Neerlandia-prijs (1989). 
Intussen werd Prof. DEPREZ aan de RUG nog benoemd tot werkleider, 
geassocieerd docent en gewoon hoogleraar. Met de bedoeling zoveel 
mogelijk 19e-eeuwse uitgaven te verzamelen richtte zij aan de RUG het 
Cultureel Documentatiecentrum op. Zij is o.m. lid van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; ze werd verkozen tot 
ondervoorzitter voor het jaar 1982. Naast tal van bijdragen, publiceerde 
Prof. DEPREZ o.m. Brieven van, aan en over Jan Frans Willems en het 
Verzameldjournalistiek werk van Karel van de Woestijne. 

Prof. Ir. Louis DE RIDDER behaalde aan de RUG het diploma van 
burgerlijk scheikundig ingenieur. Na zijn legerdienst was hij vanaf 1956 in 
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uiteenlopende functies werkzaam bij diverse ondernemingen. In 1976 
startte hij een privé-praktijk als raadgevend ingenieur en industrieel expert; 
hij is gespecialiseerd in petrochemische produktieprocessen en ontwerp 
van fabrieksinstallaties. Prof. DE RIDDER was sedert 1972 deeltijds 
verbonden aan onze Faculteit Toegepaste Wetenschappen, aanvankelijk als 
docent- vanaf 1986 als hoogleraar. Hij was belast met het vakgebied 
Chemie-ingenieurstechniek. Ook aan de UIA was hij m.i.v. 197 6 met een 
deeltijdse opdracht belast. 

Ere-vice-rector Prof. Dr. André KINT was voorzitter van de vakgroep 
Dermatologie. Sedert 1957 werd hij aan de Faculteit Geneeskunde 
achtereenvolgens benoemd tot assistent, werkleider, faculteits
geaggregeerde en gewoon hoogleraar. Het begin van zijn decanaat- dat 
liep van 1986 tot 1989 - werd vooral beheerst door de problematiek rond 
het beheer van het academisch ziekenhuis, dat m.i.v. 1 april 1987 onder de 
benaming "Universitair Ziekenhuis Gent" een eigen statuut kreeg. Het 
ambt van vice-rector oefende Prof. KINT uit van 1989 tot 1993; tijdens 
deze periode was hij tevens ondervoorzitter van de Onderzoeksraad en 
heeft hij de informatie rond het ondenoeksgebeuren enorm uitgebreid door 
de oprichting van het tijdschrift "Berichten over Onderzoek". Hij was 
eveneens vertegenwoordiger van de RUG in de Vlaamse Interuniversitaire 
Raad. Hij is o.m. lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van 
België. 

Prof. Dr. Frederik MUSSCHOOT, doctor in de beroepsoriëntering en 
-selectie, werd aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen docent in 1971 en gewoon hoogleraar in 1974. In de 
vakgroep Personeelsbeleid, arbeids- en organisatiepsychologie was hij 
bevoegd voor de vakgebieden Bedrijfspsychologie en personeels
wetenschappen. Vóór zijn benoeming aan de RUG, had Prof. 
MUSSCHOOT er reeds een loopbaan van ± 20 jaar opzitten; hij was o.m. 
medewerker aan het toenmalige Laboratorium voor Beroepsoriëntering 
o.l.v. Wijlen Prof. L. Coetsier, assistent aan het Hoger Instituut voor 
Bedrijfspsychologie te Antwerpen, adviseur-directeur van het PMS
centrum te Oostende, navorser bij de Stichting Industrie-Universiteit te 
Brussel en docent aan de Vlaamse Economische Hogeschool te Brussel. 

Internationaal erkend en prominent specialist gerechtelijke geneeskunde 
Prof. Dr. Jacques TIMPERMAN begon zijn universitaire loopbaan reeds 
in 1957 als vrijwillig assistent; drie jaar later werd hij als deeltijds assistent 
opgenomen in het kader van het wetenschappelijk personeel. Tussen 1970 
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en 1987 werd hij aan de Faculteit Geneeskunde nog benoemd tot 
eerstaanwezend assistent, werkleider, docent, hoogleraar en gewoon 
hoogleraar. Jarenlang was hij secretaris van de School voor Criminologie 
tot deze in 1992 geïntegreerd werd in de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Tot 
1970 was hij actief officier bij het leger. Hij fungeerde inderdaad bij het 
Ministerie van Landsverdediging als gerechtelijk-geneeskundig 
deskundige en was medico-legaal adviseur van de inspecteur-generaal van 
de gezondheidsdienst. Tijdens de periode 1972-1977 was Prof. 
TIMPERMAN eveneens buitengewoon docent aan de VUB en sedert 1971 
was hij belast met een opdracht aan de School voor Criminologie en 
Criminalistiek te Brussel. Op verzoek van het gerecht voerde hij talloze 
expertise-opdrachten en lijkschouwingen uit. Prof. TIMPERMAN maakt 
deel uit van diverse nationale en internationale verenigingen voor 
gerechtelijke geneeskunde, waaronder de "Société de Médecine légale et de 
Criminologie de France", de "British Academy of Forensic Sciences ", de 
"Deutsche Geselischaft für Rechtsmedizin", de "American Academy of 
Forensic Sciences", de "Académie Internationale de Médecine légale et de 
Médecine sociale" en de "Wereld vereniging voor Medisch Recht". 

Prof. Dr. Willem VAN COTIHEM, hoogleraar plantenmorfologie en 
toegepaste plantkunde in de Faculteit Wetenschappen, nam vervroegd 
afscheid van de RUG om zich volledig te kunnen toeleggen op de 
wereldwijde verspreiding van zijn uitvinding TerraCottem. Deze 
bodemverbeteraar kwam tot stand dankzij de uitbouw van een 
onderzoekstichting in de experimentele plantenmorfologie; dit heeft geleid 
tot belangrijke resultaten op het vlak van de morfologie van wortelselsels 
in droge bodems, van natuurherstel in Sahel-landen, van herbebossing en 
groententeelt in verwoestijnende gebieden. Er kwam toenemende 
belangstelling van de industrie; internationale organisaties, zoals de FAO, 
boden gelegenheid tot deelname aan projecten van herbebossing en 
groenten teelt. 
Prof. VAN COTIHEM werd in 1964, nadat hij enkele jaren leraar was in 
het middelbaar onderwijs, aangeworven als assistent en achtereenvolgens 
benoemd tot eerstaanwezend assistent, werkleider, geassocieerd docent, 
docent en hoogleraar. Hij is lid van binnen- en buitenlandse verenigingen 
voor plantenmorfologie, plantenanatomie, algemene plantkunde, biologie, 
onderwijs in de biologie, jeugdwerk en natuurbehoud. In 1993 werd hij 
door de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en de Minister 
van Buitenlandse Zaken benoemd tot coördinator van de Belgische 
wetenschappelijke experts inzake desertificatie. 
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Prof. Dr. Frans VERBEEK was gewoon hoogleraar in de Faculteit 
Wetenschappen en lid van de vakgroep Analytische chemie. Hij studeerde 
aan de RUG, waar hij in 1957 promoveerde tot doctor in de scheikunde. 
In datzelfde jaar werd hij laureaat van de prijs Stas-Spring en in 1962 van 
de prijs van de Vlaamse Chemische Vereniging. Na het verkrijgen van een 
beurs van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, verbleef hij in 
1957 een paar maanden aan het "Institut N ational des Sciences et 
Techniques Nucléaires" te Saclay (Frankrijk). Zijn loopbaan aan onze 
universiteit begon in 1953, waar hij startte als assistent en 
achtereenvolgens benoemd werd tot werkleider, geassocieerd docent, 
geassocieerd hoogleraar en gewoon hoogleraar. Prof. VERBEEK werd 
o.m. actief lid van de "International Society of Electrochemistry" en van de 
"International Society for the Study of Solute-Solute-Solvent 
Interacri ons". 

De titel emeritus werd toegekend aan L. DE MEYER, A. DEPREZen F. 
VERBEEK. 

• Wetenschappelijk personeel 

- Paul BERGHEN, werkleider 
- Armand CAMPE, werkleider 
- Jean DE MAESENEER, werkleider 
- Al hert DEROLEZ, conservator-geaggregeerde 
-Michel HANS SENS, werkleider 
- Willem HUYBRECHTS, werkleider 
- Carlos LAGRAIN, werkleider 
- Ierome MACHIELS, conservator 
- Maria MORLION, werkleider 
- Annand PHALET, werkleider 
- René SIFFER, assistent 
- Magda THURMAN, leidend wetenschappelijk medewerker (1) 
- Gerard TORREELE, werkleider 
- Hubert V ANDERHEYDE, faculteitsgeaggregeerde 
- Jan VERDONCK, werkleider 
- Raphaël VERMEIRE, werkleider 
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* Admjnjstratjef en tecbojscb personeel 

- Laurent AUDOOR, technicus 
- Marc BEKAERT, hoofdtechnicus 
- Lucien BROECKAERT, eerste geschoold werkman 
- Jacques BRUNAIN, hoofdtechnicus 
-Julien CLAEYS, hoofdtechnicus 
- Marie-Jeanne COCQUYT, eerste geschoolde werkvrouw 
- Marie COLP AERT, eerste correspondent 
- Diane DE BLAERE, geschoolde werkvrouw (1) 
- Juliaan DE CLERCQ, eerste technicus 
- Clara DE GROOTE, eerste geschoolde werkvrouw (1) 
- Lydia DE GROOTE, onderhoudswerkvrouw 
- Willy DE KEYSER, eerste technicus 
- Rachel DE MUYNCK, correspondent 
- Roland DERVEAUX, werkmeester 
- Thérèse DE SAEDELEER, geschoolde werkvrouw (1) 
- Adrien DESUTTER, eerste geschoold werkman 
- Etienne DE V AERE, hoofdtechnicus 
- Gerard DEVRIENDT, e.a. industrieel ingenieur 
- Emiel DE ZU1TER, hoofdtechnicus 
- François DHAEMER, eerste geschoold werkman 
- Simonne DUPRE, correspondente (1) 
- Constant DUYOLS, technicus 
- Pierre HORNY, technicus 
- Christiana IMPENS, eerste geschoolde werkvrouw 
- Josephus KINT, eerst technicus 
-Victoria LION, onderhoudsw~rkvrouw (1) 
- Ferdinand NACHTERGAELE, eerste geschoold werkman 
- Marcel P ARMENTIER, hoofdtechnicus 
- Jean PA TYN, correspondent 
- Antoine PIETERS, eerste technicus 
- August ROMBAUT, eerste technicus 
- Karel SCHOYSMAN, eerste adviseur 
- Marcel SPRIET, eerste technicus 
- Helga STRUBING, onderhoudswerkvrouw (1) 
- Gilbert TEIRL YNCK, eerste geschoold werkman 
- Richard TYTGAT, industrieel ingenieur 
- Michel VAN CAUWENBERGHE, meesterknecht 
- Gaston VAN DEN OSTENDE, hoofdtechnicus 
- RogerVAN DE VOORDE, technicus 
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- Gustaaf VAN EECKHOUTE, laboratoriumbediende 
- Agnes VAN OER VEN, hoofdtechnicus 
- Joris V ANHEIRZEELE, hoofdcorrespondent 
- Gilbette VAN HELDER, onderhoudswerkvrouw (1) 
- Lizette VAN HOVE, onderhoudswerkvrouw (1) 
- Georgetta VERBRUGGE, onderhoudswerkvrouw (1) 
- Irène VERSCHRAEGEN, geschoolde werkvrouw (1) 
- Adhemar VERSTICHEL, hoofdcorrespondent 
- Albert VERSTRAETE, hoofdtechnicus 
- Ingriet WTI..LE, adjunct-correspondent 

(1) Waren reeds op conventioneel brugpensioen en bereikten in de loop 
van het academiejaar de nonnale pensioenleeftijd 

ZELFSTANDIG ACADEMISCH PERSONEEL 

• Benoemineen 

Sl) a® a ail®<e~rma 

Naam Besluit Aanvangsd. Faculteit, School, 
Departement 

JohanBAELE 22.10.1993 1.11.1993 Toegepaste Weten-
schappen 

André DE NAEYER 26.11.1993 1. 1.1994- Toegepaste Weten-
31.12.1998 schappen 

Paul DEROOSE 26.11.1993 1. 1.1994- Toegepaste Weten-
31.12.1998 schappen 

Joris DELANGHE 21. 1.1994 1. 2.1994- Geneeskunde 
31. 1.1999 

EricDEROM 21. 1.1994 1. 2.1994- Geneeskunde 
31. 1.1999 

Johan KIPS 21. 1.1994 1. 2.1994- Geneeskunde 
31. 1.1999 

PietPATTYN 21. 1.1994 1. 2.1994- Geneeskunde 
31. 1.1999 

Paul PONSAERS 21. 1.1994 1. 2.1994 Rechtsgeleerdheid 
SirnonVAN BELLE 21. 1.1994 1. 2.1994- Geneeskunde 

31. 1.1999 



Marc V ANfORRE 21. 1.1994 

Geraldine HEYN- 4. 3.1994 
DRICKX 
Frank VERMEULEN 4. 3.1994 

MagdalenaDEVOS 12. 7.1994 

Etienne DE WINNE 12. 7.1994 

RobertOEWULF 16. 9.1994 

MichelHANSSENS 16. 9.1994 
Mauric HOFFMANN 16. 9.1994 

Gustaaf SCHOU- 12. 7.1994 
KENS 
Philippe VAN BO- 12. 7.1994 
GAERT 
Rudi VANDER 16. 9.1994 
VENNET 

Rafaël VAN OYE 16. 9.1994 
Philippe VAN- 12. 7.1994 
SPEYBROECK 
Sabine VERHULST 12. 7.1994 

Ronald VIANE 16. 9.1994 
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1. 2.1994 Toegepaste Weten
schappen 

1. 4.1994 Toegepaste Weten
schappen 

1. 4.1994 Letteren en Wijs
begeerte 

1.10.1994 Letteren en Wijs
begeerte 

1.10.1994- Toegepaste Weten-
30. 9.1999 schappen 

1.10.1994 Landbouwkundige 
en Toegepaste Bio
logische Weten
schappen 

1.10.1994 Geneeskunde 
1.10.1994- Wetenschappen 

30. 9.1995 
1.10.1994- Toegepaste Weten-

30. 9.1999 schappen 
1.10.1994- Toegepaste Weten-

30. 9.1999 schappen 
1.10.1994- Economische en 

30. 9.1998 Toegepaste Econo
mische Weten
schappen 

1.10.1994 Geneeskunde 
1.10.1994- Toegepaste Weten-

30. 9.1999 schappen 
1.10.1994 Letteren en Wijs

begeerte 
1.10.1994 Wetenschappen 

Naam Besluit Aanvangsd. Faculteit, School, 
Departement 

Dirk DE MEYER 21. 1.1994 1. 2.1994 Toegepaste Weten-
schappen 
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MartinDE 
PRYCKER 

16. 9.1994 1.10.1994- Toegepaste Weten-
30. 9.1999 schappen 

<e) ll<ID!l IlDnnii!l<eimS<eW<ID<IDIIIl ihl<ID<IDSll<eirllSUr 

Roger V ANCLOOSTER, gewoon hoogleraar in de Faculteit Genees
kunde, werd bij besluit van 4 maart 1994 en vanaf 1 april 1994 benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar 

* Beyorderineen 

ll) ll<ID!l lhl <ID<IDfr afl afl <ID<e<e rm !l 

Naam Besluit Aanvangsd. Faculteit, School, 
Departement 

JozefKINT 16. 9.1994 1.10.1994 Geneeskunde 
HenriVAN BREE 12. 7.1994 1.10.1994 Diergeneeskunde 
HermanVAN LAN- 12. 7.1994 1.10.1994 Landbouwkundige 
GENHOVE en Toegepaste Biolo-

gische Wetenschap-
pen 

Jacques VERSIECK 16. 9.1994 1.10.1994 Geneeskunde 

IlD) ll<ID!l Iln<ID<IDBll <eir &&Ir 

Naam Besluit Aanvangsd. Faculteit, School, 
Departement 

Herman SABBE 22.10.1993 1.11.1993 Letteren en Wijsbe-
geerte 

Johan TAELDEMAN 22.10.1993 1.11.1993 Letteren en Wijsbe-
geerte 

Etienne SCHACHT 21. 1.1994 1. 2.1994 Wetenschappen 



Naam Besluit 

Carlos HElP 21. 1.1994 
Christiaan DE 4. 3.1994 
WULF 
Christian ENGELS 4. 3.1994 
JohanERAUW 4. 3.1994 

Naam Besluit 
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Aanvangsd. Faculteit, School, 
Departement 

1. 2.1994 Wetenschappen 
1. 4.1994 Rechtsgeleerdheid 

1. 4.1994 Rechtsgeleerdheid 
1. 4.1994 Rechtsgeleerdheid 

Aanvangsd. Faculteit, School, 
Departement 

Hugo DE MAEGD 26.11.1993 1.12.1993 Economische en 
Toegepaste Econo
mische Weten
schappen 

PierreDE CLERCQ 21. 1.1994 1. 2.1994 Wetenschappen 
Kristiaan HEYDE 21. 1.1994 1. 2.1994 Wetenschappen 

* Reaffectatie 

- Eric GOETHALS, gewoon hoogleraar in de Faculteit Geneeskunde, 
werd bij besluit van 26 november 1993 en met ingang van 1 januari 
1994 verbonden aan de Faculteit Wetenschappen 

- Josephina LENAERTS, hoofddocente aan de Faculteit Wetenschappen, 
werd bij hetzelfde besluit en vanaf dezelfde datum verbonden aan het 
Departement voor Lerarenopleiding 
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* Aansteiljoe eastprofessoren 

In diverse vergaderingen van de Raad van Bestuur werden voor het acade
miejaar 1993-94 de hierna vermelde gastprofessoren aangesteld 

1. Bezoldigd : 
Chrstiaan DECOSTER (Farm. Wet.), José DESCRUTIER (Farm. 
Wet.), Etienne DE WINNE (Toeg. Wet.), Jan KABUTA (L.& W.), 
Robert LUNSINGH-SCHEURLEER (L.& W.), Jacob MOULIJN 
(Toeg. Wet.), Agnes ROELENS (Gen.), Raphaël STEY AERT (Toeg. 
Wet vanaf 1.1.1994), Philippe VAN BOGAERT (Toeg. Wet.), Edwin 
VAN GEERT (Toeg. Wet.- vanaf 1.1.1994), Daniël VANGROEN
WEOliE (L.& W.) 

2. Onbezoldigd : 
Jan BAEYENS (Landb.), John BEARDMORE (Landb.), Ivan 
BEGRIN (Landb.), Marc BOONE (L.& W.), Wilfried BRUSSEL
MANS (Gen.), Freddy CALLENS (Wet.), Frans CANTRUN (Wet.), 
Roland CONTRERAS (Wet.), Rik COOLSAET (Pol. & Soc.), Claude 
CUVELIER (Gen.), Marc DE BATIST (Wet.), André DE BRUYN 
(Wet.), Walter DECLEIR (Landb.), Luc DE COOMAN (Wet.), Frans 
DE CORTE (Wet.), Roger DE CORTE (Recht.), Christiaan DECOS
TER (Gen.), Wilfrida DECRAE:MER (Wet.), Jan DE GROOF (DLO), 
Norhert DE KIMPE (Landb.), Hans DE MEYER (Wet.), Marysa 
DEMOOR (L.& W.), Christian DE POTIER (Gen.), Jean-Paul 
DESL YPERE (Gen. & Landb.), Paul DE VOS (Wet.), Rupert DE 
WACHTER (Wet.), Dirk DE WAELE (Wet.), André DE WILDE 
(Recht.), Erik DUVERGER (L.& W.), Donald GABRIELS (Landb.), 
Antonius GERATS (Wet.), Patriek GOETHALS (Wet.), Rudi G<X)S
SENS (Wet.), Willy GOV AERTS (Wet.), Guy HAEGEMAN (Wet.), 
Marcelle HOLSTERS (Wet.), Ann HUYSSEUNE (Wet.), Dirk INZE 
(Wet.), Etienne JACOBS (Wet.), Eugène KERCKHOFFS (Landb.), 
Johannes KORSMIT (Toeg. Wet. -vanaf 1.1.1994), Jean LANCK
NEUS (Wet.), Patriek LA VENS (Landb.), Luc LA VRYSEN 
(Landb.), Luc LEBBE (Wet.), Guy LIPPENS (Wet.), Willy MAEN
HOUT (Wet.), Dirk MATTIIYS (Toeg. Wet.), J~~-Claude MICHA 
(Landb.), Maurice MOENS (Wet.), Heidy MULLER (L.& W.), 
Johannes OOSTEROM (Diergen. - vanaf 1.2.1994), Dorothy 
PIKRAUS (L.& W.), Jean POESEN (Landb.), Marleen PRAET 
(Gen.), Marie-Yvonne MOTREFF (Gen.), Danny SEGERS (Wet.), 
Karel STRYCKMANS (Wet.), Rilde SYMOENS (L.& W.), Liliane 
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TASMOWSKI (L.& W.), Erik THOEN (L.& W.), Dirk UYTIEN
DAELE (Gen.), Jean-Paul VAN BENDEGEM (L.& W.), Peter VAN 
DEN HAUTE (Wet.), André VAN DER BEKEN (Landb.), Oscar 
V ANDERBORGHT (Landb.), Joris VAN DER JEUGT (Wet.), 
Dominique VAN DER STRAETEN (Wet.), Marie-Claire VAN DE 
VELDE (Wet.), Jacques V ANPLETEREN (Wet.), Bert VAN HEEL 
(Gen.), Hubert VAN HOORDE (P.& P.W.), Myriam VAN LAERE 
(Gen.), Hendrik VAN MALDEGEM (Wet.), Herman VAN LOON 
(Landb.), Frans VAN ROY (Wet.), Marc V ANTORRE (Toeg. Wet. -
tot 31.1.1994), Arnold VENEMA (Wet. -overleden op 1.12.1994), 
Frans VERHAEGHE (L.& W.), Frank VERMEULEN (L.& W. - tot 
31.3.1994), Franklin VERMEULEN (Toeg. Wet.), Michel VERMEU
LEN (Toeg. Wet.), Jacques VERNIERS (Wet.), Alfons VERPLAET
SE (Man.), Johan VERRETH (Landb.), Karel VLASSAK (Wet.), 
Renaud VOCHTEN (Wet.), André VYT (P.& P.W.), Kristine 
W ALRAEVENS (Wet), Michel W AROQUIER (Toeg. Wet.), William 
WHITELY (P.& P.W.), Jan WILLEMS (Gen.), Patriek 
WYMEERSCH (Landb.) 

VERERENDE ONDERSCHEIDINGEN 

* Adellijke eunst 

Naar aanleiding van de nationale feestdag van 21 juli 1994 heeft Koning 
Albert een vijftiental vooraanstaanden in de adelstand verheven, waaronder 
twee echtparen. Tot deze echtparen behoren Prof. Dr. Raoul VAN CAE
NEGEM, emeritus gewoon hoogleraar van de U niversitiet Gent en zijn 
echtgenote de historica Patricia CARSON; zij mogen zich respectievelijk 
baron en barones noemen. 

* Natjonale ordep 

1. Xn de Orde van Leopold ll 
Ridder: de heren Alfons BOSSCHEM, Marc BOUCKAERT, Adolf 

DE MEULENEIRE, Etienne D'HAENENS, Leon GOUDE
SEUNE, Robert ROEGIES, Juul STOOP, Valeer VAN DE 
W ALLE, Victor VAN GHESDAELE 

Officier : mevrouw Thérèse DE HEMPTINNE 
de heren Marc ANTROP, Jan ART, Willy BAEYENS, Paul 
BEGHIN, Herman BEYST, Baudewijn BOUCKAERT, 
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Lucas BOULLART, Freddy BRACKX, Daniël 
BROEKAERT, Christian BURVENICH, Rita CLAES, Dirk 
COIGNEAU, Martin COMMERS, Willy COOLSAET, Eric 
COPPEJANS, Walter DE BONDT, Frank DE CLERCK, 
Freddy DECREUS, Walter DE CUBBER, Morgan DE 
DAPPER, Germain DE DEYSTER, Luc DE GRAUWE, 
Gaspar DE LEY, Gilbert DE MEY, Rudi DENYS, André DE 
RICK, Jaak DE VOS, Gerard DE VRIENDT, Ruddy DOOM, 
Johan GERLO, Gerrit HERMAN, Robert HOOGEWIJS, 
Serge HOSTE, Lucien HOSTEN, Christian IMPENS, 
Franciscos JACOBS, Pattic JACOBS, Paul MA TIHIJS, 
Johan MERTENS, Ivan MERVIELDE, Frank ODBERG, 
Jean-Pierre OITOY, Jean PLUM, Pierre RA WOENS, 
Patriek SANDRA, Frieda SAEYS, Maria SIMONS, Eduard 
SOMERS, Walter STEURBAUT, Johan TAELDEMAN, 
Michel TANRET, Charles THAS, Jean VAN CAMPEN
HOUT, Paul VAN CAUWENBERGE, Marie-Claire VAN 
DAMME, Marc VAN DEN HEEDE, Joël V ANDEKERCK
HOVE, Anne-Marie VANDENBERGEN, Marc V ANDER
BEKEN, Jean-Pierre VANDER MOTIEN, Jan VANDE
WEGE, Roland VAN DIERDONCK, Victor VAN GUSEL, 
WilHam VAN IMPE, Roger VAN KEER, Nicolas VAN 
LAREBEKE, Marc VAN UYTFANGHE, Jeannine 
VEREECKEN, Marc VERHAEGHE, Julius VRMEULEN, 
Michel VERMEULEN, Ludovicus WEITEN 

Commandeur : de heren Eric DE BAETS, Edmond DE MEESTER, 
Gerard DE SMET, Jozef GEERAERTS, Marcel 
REYNDERS, André VAN DER STRAETEN, Gustaaf VAN 
DE VUVER, Noël VIAENE 

Grootofficier : de heren Herman BURSSENS, Luc CALLIAUW, 
Hendrik CLAESSENS, Luc DAELS, Michel DEBACKERE, 
Fritz DEROM, André DE SCHRYVER, Willy EECHAUTE, 
Valère FERDINANDE, Henri FREDERICQ, Paul GHYS
brecht, Hans HENDERICKX, Joseph HOORENS, Herman 
MUSSCHE, Frederik MUSSCHOOT, Frans PAUWELS, 
Hendrik ROELS, Wilfried ROELS, Fernand ROOIERS, 
Oscar SEGAERT, Heman SOMERLING, Jacques 
THOMAS, Jozef VAN ACKER, Hendrik VAN DAELE, 
Gustaaf VAN DER KELEN, Guy VAN OUDENHOVE, 
Arsène VAN PETEGHEM, Robert VAN SEVEREN, 
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Christiaan VAN SUMERE, Joost VENNIK, Frans 
VERBEEK 

2. ][n de Kroonorde 
Gouden medaille: de dames Yolande BRACKE, Astrid DHONDT, 

Janine 1HOMAS, Elza VANDEN BERGHE 
de heer Loeien BUYSE 

Gouden palmen : mevrouw Maria-Theresia GENTIER 
de heren Marcel CLAUS, Gaspard MOREELS, Germain 
MOYAERT, Frans SCHELLYNCK, Arthor STUYVAERT, 
Maurice VAN DE LANNOOTE 

Ridder : de dames Georgette BAETSLÉ, Liliane BRAEM, Godelieve 
BROKKEN, Christiane CALLEMIN, Monique DE 
BLAUWE, Georgette DE BOURDERE, Eliane DE 
LANDTSHEER, Anna DENECKERE, Agnes DE RUYTER, 
Hilda DE VOS, Maria HAEZENDONCK, Beatrijs MOENS, 
Rosette VAN DER HEYDEN, Magdalena VAN HA VER, 
Elienne VANHAUW AERT, Diane VAN HOVE, Edith VAN 
HUFFEL, Mariette VAN NEERBOOM, Yvienne 
VERBEKE, Yvonne VE1TENBURG, MarletteW AUTERS 
de heren Roger BLANCQUAERT, Willy BLONDE, Norhert 
BOSSUYT, Jules BROSSE, Jacques BUYST, Raymond 
BYN, Marcel CLAEYS, Josephus CNUDDE, Noël DE 
BRUYCKER, Wilfried DE CRAEMER, Roger DE 
CRAENE, Camiel DEDUYTSCHAEVER, Georges DE 
JONGE, Jean DEKENS, Guido DELLAERT, Etienne DE 
MEESTER, Gustaaf DE MEULEMEESTER, Luc DE 
RYCKE, Denis DE SMAELE, Gerard DE SMAELE, Marcel 
DE VOGELAERE, Jullus DE VOS, Marc DEVRIEZE, Hugo 
DE WILDE, Leopold DE WILDE, Macel DE WILDE, Guido 
DEWULF, Roland DHAEMER, Maurice D'HAEYER, Erick 
DHONT, Eduard DOBBELEIR, André GENBRUGGE, 
Leon GHYSELINCK, Marc GODDERIS, Gilbert 
GRISOLLE, Johan GUaLAUME, Rudy HEMELAER, 
Roger IMPENS, André LEURIDAN, Marceau LEYSEELE, 
Josephus LIEVESOENS, Marcel LOGGHE, Gustaaf MEES, 
Roger MEEUWS, Oscar MYS, Karel OTTEN, Willy 
PARDON, Oscar PERGOOT, Gaston REYNVOET, Jules 
TACK, José THIBAU, Roger TIMMERMAN, Leon VAN 
DE KEER, Camiel VAN DEN BOSSCHE, Jacques VAN 
DEN HEEDE, Leopold VAN DER HAEGHEN, Guy VAN 
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DE VELDE, Georges VAN DE VELDE, Gilbert VAN DE 
VIJVER, Julien VAN DE VYVER, Alberic VAN 
HAUWERMEIREN, JorisVAN HEIRZEELE, Gerard VAN 
KERCKHOVE, Etienne V ANKWIKKELHER GE, Théophile 
VAN POUCKE, Oscar VAN RENTERGEM, Boudewijn 
VAN VERDEGHEM, René VERMEULEN, Marc 
VERSTAPPE, Willy VERSTICHEL, Norhert VERVAET, 
Gaston VERVUST, Nestor VYVERMAN, Alphonse 
WILLEMS, Urbain WILLEMS, Raphaël WOLLAERT, 
Roger WYLOECK 

Commandeur : mevrouw Eisa DE BENS 
de heren Paul BERNARD, Ignace BRUYLAND, Denis 
CLEMENT, Pol COETSIER, Richard DAMS, Jean DEBER
SAQUES, Jan DE BOEVER, Gennanus DE GROOTE, 
Alexandre DE HEMPTINNE, Ferdinand DE HEN, Carl 
DEKONINCK, Richard DELANGHE, Paul DE RYCKE, 
Jozef DE SCHEPPER, Ivan DE VYNCK, Eric GOETHALS, 
Walter GOMES, Johan HEENE, And.ré HUYGHEBAERT, 
Karel KERSTERS, Frederik KULIASKO, Henri 
LAUWERS, Stefaan LIEVENS, Laurent MARTENS, Patriek 
MOERMAN, Erik NOLDUS, Herman PAUWELS, Maurice 
PENSAERT, Guido PERSOONE, Niceas SCHAMP, Guy 
SCHRANS, Herman STEYAERT, Georges STOOPS, 
Charles VAN AKEN, Roger VANCLOOSTER, Hugo VAN 
DEN ENDEN, JanVAN HOOF, JulienVAN HOVE, Francis 
VERSCHOOTEN, Raymond VERVLIET, Eric VEYS, Jaak: 
vv.EYNE,JacquesVVllJLEMS 

Grootofficier : de heer Leon DE MEYER 

3. ][n de Leopoldsorde 
Ridder: de dames Renée DE GREEP, Lugardis SCHEIRE, Jacqueline 

STEVENS, Eliane TEMMERIER, Christine V ANDEPLAS
SCHE, Denise V ANDEVIVERE 
de heren Georges ALLAERT, Dirk BEKE, Roger DE 
KEYSER, Marcel DRUBBEL, Emie HAERINCK, Andreas 
LEMAN, Roger MAES, Franciscos MARTENS, Willy 
MICHIELS, Michel PlETTE, Guido SCHAECK, Marc 
SPOELDERS, Hubert THIERENS, Willy VAN SINA Y 

Officier : de dames Maria GEERTS, Claire HERPOL, Godelieve 
LAUREYS, Greta PROOST, Jeannine ROMBAUT, Rita 
VAN PETEGHEM, Dominique WILLEMS 
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de heren Frans BELPAIRE, Walter BRUYNOOGHE, 
Dietbrand CARTON, Marc CLAEYSSENS, Frank 
COMHAIRE, Jozef DE BOEVER, Jan DE CONINCK, Marc 
DE METS, Marc DE MEY, Daniël DE MEYER, Paul DE 
PAEPE, Herman DE POOTER, Paul DE SMET, Marc DE 
SOMER, Jacques DEVOLDER, Hendrik FERDINANDE, 
Lucien FIERMANS, Stéphane GEETS, Etienne GERAERT, 
Johan HAEMERS, Roger HARTMANN, Roger 
HEYNEMAN, Willem HUYBRECHTS, Raymond 
JACOBS, Lucien KERMIS, Paul LAGASSE, Roger 
LANGOHR, Marc MARESCEAU, Etienne MUYLLE, 
Hendrik PINXTEN, Noël ROUSSELLE, Herman SERRAS, 
Rudolph SERREYN, Wilfried SYS, Evert THIERY, Paul 
THOMAS, Hendrik THOONEN, Jean VANDERDEELEN, 
Dirk V ANDE VONDEL, Gustaaf VAN DURME, Charles 
VAN HULLE, WalterVAN LOOCK, Noël VELGHE, Willy 
VERSTRAETE, Herman VERWILST 

* Bur&erlijke eretekens 

1. Burgerlijke Medaille 2e klasse 
mevrouw Beatrix WIEME 

2. Burgerlijke Medaille le klasse 
de dames Godelieve A VERMAETE, Christina BAFORT, Huguette 

BRAEMS, Marie COLPAERT, Jacqueline CORBISIER, 
Karla CROMBEEN, Maria DAEREN, Micheline DAMMAN, 
Christina DE CLERCK, Viviane DE COCK, Roseline 
DEENE, Micheline DE JONGHE, Manuella DE KERPEL, 
Dymphna DE KIMPE, Louise DE PIERE, Linda 
DEPOURCQ, Jenny DE ROOSE, Sonja DE SMET, Yvette 
DE SMET, Annie DE VLAMYNCK, Anna DE VREESE, 
Yvette DE VRIESE, Romana DHANIS, Marie 
DOBBELAEkE, Solange GOETHALS, Jeannine HAMERS, 
Marie-Christine JOLIE, Sonia JORIS, Nicolle 
KRANSFELD, Francine LOOTENS, Nicole PUTIEMANS, 
Hilda RAES, Jacqueline ROMONT, Beatrijs ROOS, Ingrid 
SANDERS, Frieda VAN CANEGHEM, Agnes VAN DE 
PUTTE, Marie-Rose VAN DER STRAETEN, Nadine 
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V ANDERZYP, Alice VERHEYLESONNE, Gilberte 
VERSCRUEREN 

de heren Franciscus ATIJN, Elie BEHAEGHE, Jeanoot BEKAERT, 
Herman BEYST, Lucien BROEKAERT, Raoul BUYSSE, 
Paul CLAUWS, Eric COMHAIRE, Willy COOREMAN, 
Laurent DANCKAERT, Jan DEBACKER, Etienne DE 
BOEL, Fernand DE BOEVER, Jozef DE BOEVER, Roland 
DE CLERCQ, Marc DE GANCK, Marc DE GEYTER, 
Danny DEHEELE, Marcel DE GROOTE, Pierre DE 
GROOTE, Frans DELBEKE, Eric DELMULLE, François 
DE MAESSCHALCK, Willy DE MEYER, Herman DE 
ROEVE, Francis DE SCHEEMAECKER, Marcel DE SMET, 
Paul DESMET, Antoine DE SMIJTER, Jozef DE VOS, Luc 
DEVRIESE, Dirk DEWETTINCK, Raoul DOSSCHE, Jan 
GIELEN, Eddy HERREBOUT, Georges HOPMAN, Walter 
HUTSEBA UT, Gratiën JANSSENS, Etienne KERRE, Willy 
LANNAU, Wilfried OOGHE, Roger PARMENTIER, Jan 
PENNING, Willy PERSOON, Albert PlENS, Roland 
PUYSTJENS, Eric RANSCHAERT, Albert RA VIER, Marc 
THYS, André VAN BAEVEGHEM, Eric VAN CLEEM
PUT, Etienne VAN DAMME, Karel V ANDE CASTEELE, 
Christiaan V ANDENBROEKE, Johan V ANDENBUSSCHE, 
Gustaaf VAN DEN STEEN, Roger VAN DEURSEN, Paul 
VANDEVELDE, Mark VANDEWEGHE, Ivan VAN 
LANCKER, Jackie VERBRUGGHE, Etienne VERGUCHT, 
Adriën VERKERKEN, Daniël VERLEE, Christiaan 
VERMEULEN, Hubert VERPLANCKE, Gaston 
VERVUST, Edmond VOORDECKERS, Philomain 
WAUTERS 

3. Burgerlijk Kruis 2e klasse 
de dames Jeannine DE CONINCK, Huguette DE POVERE 

4. Burgerlijk Kruis le klasse 
de dames Gisèle HASPESLAGH, Hilda HILDERSON, Agnes SE

GERS, Agnes VAN OERVEN 
de heren Willy ARICKX, Jozef CAMU, William DE BREUCK, Jean

Pierre DE GROOTE, Erik DE HOOG, Gilbert DE 
KREYGER, Etienne DE MEESTER, Antoine DE MOER
LOOSE, Denis DE SMAELE, Willy EECHAUTE, Valère 
FERDINANDE, André HAES, Marcel LOGGHE, Firmin 
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MOUTON, Henri MULLER, Maurice MUSSEN, Noël 
ROUSSELLE, Paul THEUNISSEN, Leon VAN DE KEER, 
René VERMEULEN, Willy VERSTICHEL 

* Laureaten yan de Arbeid 

1. Ereteken van de Arbeid 2e klasse 
mevrouw Annie EGGERMONT 
de heren Daniël JOLIENS, Walter MINNEBACH, Etienne SCHEL

LINCK, Herman STAESEN, DaniëlVAN DEN BULCKE 

2. Ereteken van de Arbeid le klasse 
mevrouw Elza VAN DEN BERGHE 
de heer Georges LAMBRECHT 

* Buitenlandse Ordep 

Gouverneur Prof. Dr. Herman BALTHAZAR werd Officier van het 
Franse Légion d'Honneur. De versierselen van de onderscheiding werden 
hem op 7 november 1994 in de Franse ambassade te Brussel uitgereikt 

De Franse regering besliste Prof. Dr. Hendrik VAN DAELE te benoemen 
tot "Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques". De plechtige 
uitreiking van de medaille had plaats op 17 februari 1994. 

------------- -
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WETENSCHAPPELUKE ONDERSCHEIDINGEN 

* Eredoctoraten 

René BRÜCK, voorzitter van de Raad van Bestuur van Sidmar en van het 
Russisch Instituut aan de Gentse Universiteit, kreeg een eredoctoraat aan 
de Russische Economische Academie. De plechtigheid ging door in 
Moskou op 16 mei 1994. 

Em. Prof. Dr. Louis MOURIN werd begin 1994 benoemd tot doctor 
honoris causa van de Universiteit van Boekarest. 

* Leden yan academjes 

Prof. Dr. Marc BOGAERT werd in 1994 aangesteld tot Vaste Secretaris 
van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. 

Em. Prof. Dr. Ir. Marcel DE BOODT, geassocieerd lid van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese Wetenschappen, werd bij ministerieel besluit 
van 31 januari 1994 benoemd tot ere-geassocieerd-lid. 
Op 24 mei 1994 werd Prof. DE BOODT verkozen tot buitenlands lid van 
de Poolse Academie van Wetenschappen. De oorkonde en het insigne van 
deze onderscheiding werden hem op 24 oktober 1994, in aanwezigheid 
van Rector J. Willems, overhandigd door de Poolse Ambassadeur te 
Brussel. 

Prof. Dr. Ferdinand DE HEN werd bij KB van 10 juni 1994 benoemd tot 
werkend lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Weten
schappen. 

Bij koninklijke besluiten van 4 februari en 26 november 1993 werd Em. 
Prof. Dr. Siegfried DE LAET benoemd tot erelid van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 

Bij ministerieel besluit van 4 juni 1994 werd Prof. Dr. Emie HAERINCK 
benoemd tot geassocieerd lid van de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen, Klasse voor Morele en Politieke Weten
schappen. 



76 

Ere-gewoon-hoogleraar Prof. Dr. Jacques NENQUIN werd bij 
ministerieel besluit van 31 januari 1994 van gassocieerd lid bevorderd tot 
ere-geassocieerd-lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Weten
schappen. 

Bij KB van 4 februari 1994 werd Eredocent Dr. Ir. Marcel REYNDERS, 
werkend lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschap
pen, benoemd tot ere-werkend-lid. 

Prof. Dr. Georges STOOPS werd bij KB van 10 februari 1994 en met 
ingang van 1 januari 1994 door de Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen aangesteld om voor drie jaar de Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen te vertegenwooridgen. 

* Lidmaatschappen. mandaten. benoemjn~:en ... 

Prof. Dr. Diderik BATENS werd verkozen tot voorzitter van het Nationaal 
Centrum voor Navorsingen in de Logica - Centre N ational de Recherches 
de Logique (NCNL-CNRL). Dit centrum heeft afdelingen te Gent (RUG), 
Leuven (KUL), Brussel (VUB), Antwerpen (UIA), Diepenbeek (LUC), 
Louvain-la-Neuve (UCL), Luik (U Liège), Bergen (UMH), Brussel 
(ULB) en Namen (Facultés ... ). 

Mevr. Lieve BRACKE (Dienst Europese Onderwijsprojekten) werd voor 
een periode van twee jaar aangesteld tot lid van de Executive Board van de 
European Association for International Educators. De EAIE verenigt ruim 
1. 300 professionals op het gebied van de internationalisatie van het hoger 
onderwijs in Europa en fungeert als gspreksforum voor de Europese 
beleidsinstanties. 

Het Vlaams parlement stelde in het najaar van 1993 een stuurgroep samen, 
die het tweede internationaal colloquium over het Nederlands in de wereld 
-voorzien op 24, 25 en 26 maart 1994- moest voorbereiden. Prof. Dr. 
Els DE BENS zetelde in die stuurgroep. 

Eind november 1993 werd de Opvolgingscommissie geïnstalleerd, die 
moet toezien op de correcte uitvoering van het politiek akkoord over de 
ecotaks; voorzitter van die commissie werd Prof. Dr. Marc DE CLERCQ. 
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Tijdens het weekeinde van 11 en 12 december 1993 gingen de delegaties 
van de 17 nationale partijen, aangesloten bij de federatie van liberaal
democratische partijen, in het Britse Torquay over tot de oprichting van 
een nieuwe politieke partij op Europees niveau: de Partij van de Europese 
Liberalen en Democraten. V oorzitter werd Europarlementslid en Minister 
van Staat Em. Prof. Dr. Willy DE CLERCQ, die reeds de federatie 
voorzat. 

Bij besluit van de Vlaamse Minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en 
Staatshervorming van 7 januari 1994 werd Prof. Dr. Morgan DE 
DAPPER benoemd tot lid van de Provinciale Commissie van Oost
Vlaanderen bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen van het Vlaamse Gewest 

In Spanje werd de "Fundacion Vaquero" opgericht. De stichting stimuleert 
o.m. onderzoek i.v.m. kwaliteit en produktie van varkensvlees in relatie 
tot artisanale vleeswarenbereiding. Tot het wetenschappelijk comité, dat de 
activiteiten van de stichting superviseert, behoort Prof. Dr. Ir. Daniël 
DEMEYER 

Bij KB van 17 maart 1994 werden Prof. Dr. Leopold DE nnBAULT DE 
BOESINGHE en Prof. Dr. Francis VERSCHOOTEN, voor een termijn 
van zes jaar, respectievelijk benoemd tot voorzitter en lid-veearts van de 
Geneeskundige Commissie van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Prof. Dr. Magdalena DEVOS en Prof. Dr. Johan TAELDEMAN werden 
bij KB van 3 mei 1994 respectievelijk benoemd tot plaatsvervangend lid en 
lid van de Commissie belast met het afnemen van de examens over de 
kennis van het Nederlands voor doctors en licentiaten in de rechten 
(Ministerie van Justitie). Aan Em. Prof. Dr. Antonin VAN ELSLAND ER 
werd bij hetzelfde besluit ontslag verleend uit zijn ambt als lid van 
voormelde commissie. 

Prof. Dr. Johan HEENE werd in mei 1994 de nieuwe voorzitter van de 
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). 

Midden september 1994 kwam de nieuwe bestuursraad van het China
Europa-Instituut voor het eerst samen. Het instituut werd interuniversitair 
samengesteld, met vertegenwoordigers van de vier grote Vlaamse 
universitaire instellingen; voor de RUG zetelt Prof. Dr. R. HOOGEWIJS, 
beheerder. 
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Bij besluit van 16 mei 1994 van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en 
Huisvesting werden de Professoren Dr. Patric JACOBS en Dr. Ir. 
HermanVAN LANGENHOVE met ingang van 1 juni 1994 aangesteld tot 
plaatsvervangend lid van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie 
(Departement Leefmilieu en Infrastructuur). 

Bij het begin van het academiejaar 1993-94 werd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen het bestuur geïnstalleerd van het Interuniversitair Centrum voor 
Skandinavische Studies (ICSS). Prof. Dr. Godelieve LAUREYS maakt 
deel uit van dit bestuur; zij werd tevens verkozen tot voorzitter voor een 
periode van drie jaar. Het ICSS is een joint-venture van de Universiteit 
Gent en de Rijksuniversiteit Groningen. 

Het KB met de samenstelling van de Hoge Raad voor het Bedrijfsreviso
raat en de Accountancy verscheen in het Staatsblad van 26 november 
1993; Prof. Dr. Yvette MERCRIERS werd met ingang van 1 oktober 
1993 voor een termijn van zes jaar benoemd tot lid van die raad. 

Onder de auspiciën van de Nederlandse Taalunie, werd de Vereniging van 
Nederlandstalige Universitaire Talencentra (NUT) opgericht. Zeventien 
universitaire talencentra uit Vlaanderen en Nederland sloegen de handen in 
elkaar en willen zo de problematiek van het talenonderwijs in een Europese 
kontekst bepleiten. Secretaris van de NUT werd Valère MEUS, 
diensthoofd van het RUG-Talencentrum 

Cultuurminister Hu go W eckx stelde op 3 maart 1994 officieel de Vlaamse 
Adviescommissie voor Muziek voor. De leden zijn aangesteld voor een 
periode van zes jaar en moeten de minister adviseren omtrent alle aspecten 
van het muziekgebeuren, in het bijzonder de werking van orkesten, 
betoelagingen van projecten, compositieopdrachten en steun aan diverse 
concertorganisaties. Een van de leden is musicoloog Prof. Dr. Herman 
SABBE van de RUG. 

Prof. Dr. Philip TRAESTwerd bij besluit van de Minister van Justitie van 
16 april 1994 en vanaf 22 februari 1994 benoemd tot lid van de 
Commissie Strafprocesrecht. 

Prof. Dr. Fernand VANDAMME werd aangesteld tot nationaallid van de 
Adviescommissie voor Automatisatie en Robotica (AGAR) van 
ESA/ESTEC. 



79 

Tijdens het Congres van de "European Society for Cognitive Psycho
logy", dat in september 1994 te Lissabon plaatshad, werd Prof. Dr. André 
V ANDIERENDONCK aangesteld tot bestuurslid van die vereniging voor 
de periode 1994-98. 

Op 11 oktober 1993 werd aan de Universiteit Gent de Europese zetel van 
de Internationale Vereniging voor Computersimulatie (SCS) officieel 
ingehuldigd. De SCS is een organisatie die het onderzoek naar en het 
gebruik van computersimulatie in al zijn facetten wil stimuleren. Prof. Ir. 
Ghislain VANSTEENKISTE werd als vast lid voorgedragen door de 
RUG. 

Prof. Dr. Herman VERWILST werd eind november 1993 de nieuwe 
voorzitter van het directiekomitee van de geprivatiseerde ASLK-Bank. 

* Prj jzen. medailles. pennineen ... 

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 7 mei 1994 van de 
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) werden de KVIV
studentenprijzen 1993 uitgereikt Tien vorig jaar afgestudeerde ingenieurs, 
waaronder zes aan de RUG, werden gelauwerd voor hun afstudeerwerk. 
De prijzen werden per groep van studierichtingen uitgereikt : 
- Scheikunde, Metaalkunde, Textielkunde, Scheikunde en Landbouwin

dustrieën : Marc-OHvier COPPENS (burg. scheik. ir.) voor "Fractale 
modellering van poreuze katalysatoren". 

- Milieutechnologie : Tom DECLERCQ (ir. scheik. & landbouwind.) voor 
"On-line parameterschatting en adaptieve proceskontrole van een aktief 
slibsysteem"; 

- Architecteur, Burgerlijke Bouwkunde, Mijnbouwkunde, Boerderijbouw
kunde : Karin DHUYVETTER en Mieke FORDEYN (beiden burg. 
bouwk. ir.) voor hun werk "Eindige elementenanalyse van optische 
komponenten bij belasting door een hoogvermogen C()2-laser"; 

-Landbouwkunde: Luc DUCAZU (landb. ir.) voor "Driedimensionale 
visualisatiemetoden voor confocale mikroskopie onder Windows"; 

-Biotechnologie :Karen KEYMEULEN (ir. scheik. & landbouwind.) 
voor "Optimale produktie van funktionele cytokines in genetisch gema
nipuleerde 'escherichia coli' stammen"; 
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Tijdens dezelfde vergadering werden 7 KVN -leden, die gedurende 50 jaar 
onafgebroken van de KVIV lid zijn gebleven, met een erepenning 
gehuldigd; tot die groep behoorde Em. Prof. Daniël V ANDEPITfE. 

Prof. Dr. Guy DE BACKER en twee collega's wonnen de Henri De 
Kerckheer-prijs (september 1994). Deze prijs (250.000 fr. per laureaat) 
wordt om de twee jaar uitgereikt aan artsen die zich onderscheiden hebben 
door de kwaliteit van hun zorgen, door hun medisch onderzoek of omdat 
ze een bijzondere bijdrage leverden tot de ontwikkeling van de 
geneeskunde. 

Het belangrijkste evenement in het vakgebied "Cybernetics and Systems 
Researcl( is ongetwijfeld de tweejaarlijkse bijeenkomst georganiseerd 
door de Osterreichische Studiengesellschaft für Kybernetik. Van 5 tot en 
met 8 april 1994 verzamelden wereldautoriteiten en jonge vorsers voor de 
"Twelfth European Meeting on Cybernetics and Systems Research". 
Traditioneel worden op deze bijeenkomst best paper awards uitgereikt. 
RUG-onderzoekers Bernard DE BAETS (aspirant NFWO) en Etienne 
KERRE (hoofddocent) mochten voor hun bijdrage "A representation of 
salution sets of fuzzy relational equations" niet alleen de best paper award 
voor het symposium "Fuzzy Systems, Approximate Reasoning and 
Knowiedge-Based Systems" in ontvangst nemen, maar ook de best paper 
award voor de gehele meeting. 

Gita DENECKERE uit Gent kreeg de Provinciale Prijs voor Geschiedenis 
1994 voor haar inzending "Sire het volk mort. Collectieve actie in de 
sociale geschiedenis van de Belgische staat, 1831-1993". Mevr. 
DENECKERE promoveerde met dit werk in oktober 1993 tot doctor in de 
geschiedenis. 

De Tweejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap (voor een werk 
over een wetenschappelijk onderwerp) werd toegekend aan Prof. Dr. Leni 
DENEVE voor haar boek "Adolescentiepsychologie" (1991). 
Het bekroonde werk brengt een overzicht van de meest typische adoles
centiekenmerken in onze maatschappij en steunt op een follow-up 
onderzoek bij meer dan 800 Vlaamse jongeren. 

Na afloop van de KÉKULÉ-lezingen rondom chemie, georganiseerd aan 
de UIA, werd op 24 november 1993 de Dr. Paul Janssen-prijs voor 
medicinale chemie overhandigd aan Dr. KristineDE SUTTER (RUG). 
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Tijdens het tweede Vlaams Jongeren Congres van de Chemie (9 maart 
1994) kreeg Ir. Peter DE WULF de VJC-Exxon-prijs voor biochemie. 
Peter DE WULF studeerde in 1991 af aan de RUG als landbouwkundig 
ingenieur biotechnologie. Hij is als wetenschappelijk medewerker 
verbonden aan de afdeling Industriële microbiologie en biokatalyse. Die 
behoort tot de vakgroep Biochemische en microbiële technologie 
(voorzitter: Prof. Dr. Ir. Erick Vandamme). 
Eveneens tijdens voormeld congres werden nog twee RUG-wetenschap
pers bekroond; S. VAN CALENBERGH en Inge VERMEIR kregen 
respectievelijk de prijs voor organische chemie en voor fysische chemie. 
Inge VERMEIR kreeg de prijs voor haar "Onderzoek betreffende de 
kinetiek, de mechanismen en de resulterende morfologie bij etsreacties aan 
ill-V-halfgeleiders"; ditzelfde onderwerp bezorgde haar op 31 mei 1994 de 
2e plaats voo de DSM-prijs voor Chemie en Technologie 1994, uitgereikt 
in het kasteel V aaisbroek (Nederland). 

De wetenschappelijke adviesraad van de Belgische Cardiologische Liga, 
waarin alle universiteiten vertegenwoordigd zijn, kende voor 1993 vier 
navorsingskredieten voor een totaal bedrag van 1,5 miljoen frank toe. Eén 
van de laureaten, werkzaam in de cardiologie, was Prof. Dr. Daniël 
DUPREZ van het UZ Gent. 

Onder ruime belangstelling werd op 5 december 1993 in Kortrijk de 24e 
André Demedts-prijs (75.000 fr.) uitgereikt aan Prof. Dr. Aloïs GERLO. 
De Marnix-ring Kortrijk Broei waardeert in de laureaat "zijn onbeperkte 
inzet voor de Vlaamse Gemeenschap". 

Gastprofessor Dr. Dirk INZE, van de vakgroep Moleculaire genetica, 
werd op 7 september 1994 in Hamburg uitgeroepen tot één van de vier 
laureaten van de jaarlijkse "Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft 
1994" (1,5 miljoen DM). Hij kreeg de prijs omwille van zijn werk over de 
fundamenten van celdeling en regeneratie van planten. 

Eind 1993 ontving Ir. Bart MARTENS van Minister Kelchtermans de 
"Studieprijs Afval". MARTENS werd bekroond voor zijn studie over het 
"Gedrag van jodium bij de verbranding van gechloreerd afval", die hij 
verrichtte onder leiding van Prof. Dams. 

Dr. Ir. Philippe MARTIN werd eind december 1993 onderscheiden met 
een prijs van de Academie voor Letteren, Schone Kunsten en Wetenschap
pen, Klasse der Wetenschappen. Dr. MARTIN werd bekroond voor zijn 
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studie over het optimaal ontwerp van vezelversterkte gewikkelde 
drukvaten. Hij verrichtte zijn onderzoek in de vakgroep Toegepaste 
mechanica (Prof. Robert Dechaene ). 

Tijdens een academische zitting bij de promotie van 81 "dierenartsen" eind 
juli 1994, werden naar jaarlijkse gewoonte de beste eindejaarswerken 
bekroond. Heidi NOLLET ontving de Edgard Collumbien-prijs voor de 
student(e) die zich tijdens de studietijd op "een zeer bijzondere wijze heeft 
onderscheiden". 
De farmaceutische multinational Upjohn kende eveneens twee prijzen toe. 
Heidi NOLLET viel nogmaals in de prijzen met haar afstudeerwerk "De 
hartcontractiliteit bij het paard : evaluatie door middel van rechter 
ventriculaire dP/dt-metingen". Johan VERBEECK werd onderscheiden 
voor zijn werk "Een onderzoek naar de buigproef van de ondervoet bij het 
paard". 

Johan RAMAN nam op 19 mei 1994 de jaarlijkse BARCO-NFWO-prijs 
ter waarde van 100.000 fr. in ontvangst voor zijn werk over 
"Automatische fraktale beeldkompressie". Johan RAMAN is burgerlijk 
elektrotechnisch ingenieur en wetenschappelijk medewerker bij de 
vakgroep Elektronica en informatiesystemen. 

Olivia SIMOEN werd op 18 januari 1994 eerste laureate van de jaarlijkse 
prijs voor studiewerk over Oostende; zij kreeg de prijs voor haar studie 
"Spaarzaamheid Economie Oostende, neutrale coöperatieve van het rijks
personeel". Zij studeerde af aan de RUG als licentiate geschiedenis. 

Het doctoraat van Wim SOETAERT werd eind 1993 bekroond met de 
"Prix Céréalier - Cereal Prize ". Met deze Europese prijs willen de Franse 
graanorganisaties origineel onderzoek naar de toepassing van granen en 
hun derivaten voor industriële (niet-voedings) doeleinden stimuleren. Het 
doctoraat "Synthesis ofD-mannitol and L-sorbose by microbial hydroge
nation and dehydrogenation of monosaccharides" handelt over koolhydraat 
konversies met behulp van mikro-organismen. Promotor was Prof. Erick 
Vandamme (Vakgroep Biochemische en microbiële technologie). 

De Vereniging voor Kankerbestrijding kende drie beurzen toe van elk zes 
miljoen frank aan drie onderzoeksprojecten; één daarvan ging naar Prof. 
Dr. Joël V ANDEKERCKHOVE voor zijn fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek naar de basismechanismen waardoor kanker zich ontwikkelt. 
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Samen met een Zwitserse collega ontving Prof. V ANDEKERCKHOVE, 
tijdens een internationaal congres eind september 1994 in Snowbird 
(omgeving vanSalt Lake City- USA), deEdman Award (700.000 fr.) 
voor zijn onderzoek naar de structuur van eiwitmoleculen. 

Op 28 juli 1994 werd in de Universitaire Stichting te Brussel de Emile 
Bernheim-prijs, ter waarde van 300.000 fr., toegekend aan Anne-Marie 
VAN DEN BOSSCHE voor haar doctoraal proefschrift "Gemeenschappe
lijke ondernemingen in het Europees mededingingsrecht. De beoordelings
regels beoordeeld". 

Tijdens het Internationaal Bodemkundig Wereldcongres in Acapulco 
(Mexico) in juli 1994, werd de "Best Paper in Pedomettics Award" voor 
1992 toegekend aan Prof. Dr. Eric VAN RANST en Dr. Huajun Tang, 
voor hun artikel "Testing of fuzzy set theory in land suitability assessment 
for rainfed maize production". Prof. VAN RANST is specialist bodemge
nese en tropische bodemkunde binnen de vakgroep Geologie en bodem
kunde. 

Tijdens de Biofarmaciedag op 27 mei 1994 in het Farmaceutisch Instituut, 
kreeg Apr. An VERMEIRE de Nederlandse Anselmus Stimuleringsprijs 
voo1 Farmaceutische Technologie. De prijs werd haar toegekend voor haar 
onderzoek "Sucrose laurate hydrogels as a percutaneous delivery system 
for estradiol". 

De titel "Profesor Invitato" werd door de academieraad van het "Instituto 
Superior Politecnico José A. Echeverria" in Havana (Cuba) verleend aan 
Prof. Dr. Emiel WETTINCK, specialist non-ferrometallurgie. De onder
scheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van de Se wetenschappelijke 
conferentie in Havana (28 november- 2 december 1994). 

* Francquj-Jeerstoelen 

- Binnenlandse lFranqui-leerstoelen 

Op voorstel van Prof. Marc Van Montagu (voorzitter vakgroep 
Moleculaire genetica) werd Prof. DUMONT titularis van de Belgische 
Francqui-leerstoel1993-94 aan de Faculteit Wetenschappen. 
Prof. Dr. Jacques DUMONT is verbonden aan de ULB. Zijn onderzoek 
vindt zijn oorsprong in zijn grote interesse voor schildklierziekten : hyper-
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thyroïdisme, congenitale kropgezwellen, endemisch cretinisme en schild
klierkanker. Aangezien deze ziekten het gevolg zijn van een gestoorde 
regulatie in de functie, differentiatie en proliferatie van de schildkliercel, 
bestudeerde hij deze fundamentele processen in het algemeen en in het 
bijzonder in de schildklier. Alhoewel hij initieel een biochemicus is 
benaderde Prof. J.E. DUMONT deze problemen gebruik makend van 
methoden uit zowel de epidemiologie als de moleculaire biologie. 
De inaugurele les van de leerstoeltitularis "Signal transduetion: an over
view" had plaats in de academieraadzaal op 3 februari 1994. 
Zijn lessenreeks "Signa! Transduetion from Receptor to Function and 
Mitogenesis" bestond uit volgende colleges : 
- 10 februari 1994 : The seven transmembrane receptors 
- 17 februari 1994 : GTB binding protein transdoeers and their regulatory 

cascades 
- 24 februari 1994 : The protein kinase receptors 
- 3 maart 1994 : Control of mitogenesis 
- 17 maart 1994 : Control of mitogenesis and apoptosis 

Het Bestuurscollege van de RUG besliste op 24 maart 1994 de grote 
medaille van de Universiteit toe te kennen aan Prof. DUMONT. 

De binnenlandse Francqui-leerstoel aan de Faculteit Letteren en Wijsbe
geerte van de RUG werd dit jaar- op voorstel van Prof. Dr. Adriaan 
Verhulst-toegekend aan Prof. VAN UYTVEN. 
Prof. Dr. Raymond VAN UYTVEN is gewoon hoogleraar aan de UFSIA 
en deeltijds hoogleraar aan de KU Leuven. Hij specialiseerde zich in de 
sociaal-economische geschiedenis van de middeleeuwen, in stadsgeschie
denis en materiële cultuur. Hij publiceerde o.m. boeken over de geschie
denis van Leuven in de middeleeuwen en over de geschiedenis van 
Mechelen. 
"Fabels en toch waar ... Een methodologisch voorproefje" was het onder
werp van zijn inaugurele les op 25 februari 1994 in de academieraadzaal. 
Overzicht van de lessenreeks met als thema "Smaak en kleur van de 
middeleeuwen" : 
-4 maart 1994: "Wyn es goet dranc". Het middeleeuwse wijndiscours 
- 11 maart 1994: "Scone vrouwen". De middeleeuwse schoonheidscanon 
- 18 maart 1994 : "Pour vert me veuil de noir vestir". Kleurgevoel en 

kleursignalen in de middeleeuwen 
- 1 april 1994 : "Van hetzelfde laken een pak". Mode en maatschappij in de 

middeleeuwen 
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- 22 april 1994 : "Den edelen smaeck ende roke van der saussen". Voeding 
en stand in de middeleeuwen. 

De grote medaille van de Universiteit werd aan Prof. VAN UYTVEN 
toegekend door het Bestuurscollege van 21 april1994. 

De binnenlandse Francqui-leerstoel 1993-94 aan de Universiteit van 
Antwerpen (RUCA-UFSIA) werd toegekend aan Prof. Dr. Herman VER
WILST, buitengewoon hoogleraar aan de RUG en voorzitter van het 
directiecomité van de ASLK-Bank. 
Zijn inaugurele les ging door op 7 maart 1994 in de zetel van de N arlonale 
-Bank van België in Antwerpen. Het onderwerp was "Naar een hertekening 
van het financiële landschap". Onderwerp van zijn voordracht op 4 mei 
was "Bankassurance". 

• Sarton-leerstoel 

De Sarton-leerstoel1993-94 aan de Universiteit Gent werd bekleed door 
Dr. A. WITTOP KONING (Amsterdam). Hij hield zijn anaugurele rede 
"De beoefening van de geschiedenis van de farmacie in de Nederlanden. 
Een vergelijking van het onderzoek" in de Aula op 3 december 1993. Aan 
de hand van L.J. Vandewieles "Geschiedenis van de farmacie in België" 
en zijn eigen "Compendium voor de geschiedenis van de farmacie in 
Nederland" gaf hij een overzicht van wat er op dit gebied al is bereikt en 
wat er in beide landen nog te doen valt 

* 
Verder werden in het kader van voormelde leerstoel uiteenzettingen 
gegeven door enkele Sarton-medaillehouders op : 
- 9 deçember 1993 : 

Prof. Dr. 0. WERNER (Evenston, lllinois - USA) : 
Ethnography and translations : Issues and challenges 

- 21 januari 1994: 
Prof. Dr. M. DEPAEPE (Leuven): 
De pedagogische psychologie in de USA en Duitsland tijdens het Inter
bellum 

- 17 februari 1994: 
Dr. J. WILLEMOT (Gent) : 
Le nez dans l'histoire de la Médecine 
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- 17 maart 1994 : 
Em. Prof. Dr. R. VAN CAENEGEM (Gent) : 
Ristorical reflections on European Syncretism 

- 28 april 1994 : 
Dr. J.W. VAN SPRONSEN (Den Haag) : 
Het periodiek systeem van de scheikundige elementen : voorheen en 
thans. 

* Karel Y -leerstoel 

In het kader van de Karel V-leerstoel, die in 1990 aan de RUG werd 
opgericht en waarvan Prof. Dr. Jacques DE BRUYNE directeur is, 
werden in 1994 volgende lezingen gehouden op : 
- 28 februari 1994 : 

Prof. Dr. H.J. NEUSCHAEFER (Saarbrücken) 
0 Por qué muere Don Quijote ? 
o Quién es Alonso Quijano ? 

- 7 maan 1994 : 
Prof. Dr. Joho CRISPIN (V anderbilt University- Nashville, USA) 
0 Poética y poesla de Pedro Salinas 
0 Algunas novelas tempranas de la guerra civil espaiiola 

-23 maart 1994: 
Prof. Dr. Heirnut BERSCHIN (Giessen) 
0 La posición del adjetivo calificativo en el espaiiol modemo 
° Futuro analftico y futuro sintético en el espafiol modemo 

- 23 maart 1994 : 
Prof. Dr. César HERNÁNDEZ (Valladolid) 
0 Ellenguaje poético en la Espaiia actual 
0 Las fonnas de tratamiento en espaiiol 

- 20 april 1994 : 
Prof. Dr. Nelson CARTAGENA (Heidelberg) 
0 Elléxico indlgena en el espafiol actual 
0 La pérdida del futuro en el espaiiol modemo. 

* Leerstoel djrect marketjol 

Als eerste in Vlaanderen richtte de VIerlek School voor Management een 
"leerstoel direct marketing" op. Internationaal erkend specialist Erik VAN 
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VOOREN is titularis; hij wordt bijgestaan door een research assistent, met 
name Kristof DE WULF. 
De leerstoel kadert in de speciale licentie marketing; onderwerpen als 
integratie van marketing en direct marketing, lifetime-value, statistiek t:n 
direct marketing -communicatie komen aan de orde. Aan de leerstoel ts 
eveneens een direct marketing research center verbonden. . 
Uniek is het feit dat zowel de leerstoel als het research center gefinancterd 
worden door privé-bedrijven; elk van de tien partners stelt voor de eerste 
drie jaar 400.000 fr. ter beschikking en mag in ruil daarvoor de leerstoel 
als PR-instrument gebruiken en een vrij student naar de lessen direct 
marketing sturen. . 
Deze primeur werd door de School voor Management gevterd met een 
academische zitting op 11 oktober 1993. Gastsprekers waren Prof. 
Siegfried VÖGELE, grondlegger van de beroemde "Dialoog Methode" en 
Pieter VAN DEN BUSKEN, directeur van Pieter van den Busken 
Advertising - Nederland. 

• SCS European Cbajr jo Sjmulatjon Scjences 

SCS (the Society for Computer Sirnularlon International) is een profes
sionele non-profit organisatie die als doel heeft het vakgebied computer 
simulatie in al zijn facetten (methodologie, methoden en technieken, hard
ware hulpmiddelen, simulatietalen en -pakketten, toepassingen in velerlei 
disciplines) te promoten. SCS heeft leden wereldwijd, hoewel70% in VS 
en Canada. Zij organiseert ieder jaar verschillende internationale simu
latie-conferenties in de VS en Europa, geeft boeken uit en publiceert het 
maandelijks verschijnend "Simulation" alsmede het kwartaalblad "SCS 
Transactions". SCS heeft haar hoofdkwartier in San Die go (California) en 
sedert 8 jaar een Europees kantoor in Gent 

Ter gelegenheid van haar 40-jarige bestaan in 1992 werd besloten tot 
instelling van een "SCS European Chair in Simulation Sciences". De 
bedoeling was om via een internationale meerhoofdige, en vanuit verschil
lende Europese Universiteiten ondersteunde, bezetting van deze Chair 
(chair bolders) een optimale internationale samenwerking te realiseren met 
b~trekk~ng tot onderwijs en onderzoek op het gebied van computer 
srmulatte en nauw gerelateerde gebieden. De chair bolders dienen in 
onderling overleg en samenwerking zelf initiatieven te ontplooien met 
b~tr~kki~g tot gezamenlijke onderwijs- en onderzoekprogramma's, 
uttwtsselingen, enz. 

I 
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B. Academisch consulent 

- Faculteit Geneeskunde : 
o J. BROECKAERT, E. LAGRAIN: 1993-94 en 1994-95 
0 Jef COORNAERT, Mathieu DE BLIECK, Emile DE POTTER, Mi

chel DIERICK, Hubert SCHOTTE : 1993-94 

C. Academisch sta~emeester 

- Faculteit Geneeskunde : 
0 E. KUSTERS, Chr. LAMON, R. TEETAERT : 1993-94 en 1994-

95 
0 M. ADRIAENS, Robert BERNARD, Eddy BRACKE, Marc CAR

DON, Luc COBBAUT, J. DANEELS, Paul DE CRAENE, Guido 
DE MUNCK, Henri DE RIDDER, Christine DIERCKENS, Robert 
DIERCKX, Luc GEIREGAT, Hendrik HENDRICKX, Jozef HIL
DERSON, Paul JORDENS, Antoon LELOUP, Rodolphe LIAGRE, 
Francis MAESEN, Marcel MARCHAU, Jos MARIS, Pierre NAES
SENS, Carlos RAMBOER, Louis RUTGEERTS, Herman 
SCHOCKAERT, Marijke SOOGEN, Christian SPRENGERS, Wil
frled SWINNEN, Raymond VANDEN EEDE, Christian V ANDER 
MERSCH, Marc VAN DE PUTfE, Etienne VAN DER STICHE
LE, Dirk VAN GUSEGEM, Guy VAN HOUTE, Dirk VAN REN
TERGEM, Eric VAN RENTERGHEM, Johan VERBANCK, Joost 
VERCRUYSSE, P. VERDONCK, Herman VERHAEGEN, Peter 
VERSTRAETEN : 1993-94 

D. Ere-buiten~ewoon-lector 
J.NEMERY 
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LEZINGEN EN VOORDRACHTEN AAN DE UNIVERSITEIT 

• Con&ressen. colloguja. studjeda&en. symposia 

Symposium 
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN VOOR BIOMEDISCHE EN 

KLINISCHE INGENIEURSTECHNIEKEN 

In 1992 werd aan de Universiteit Gent de Licentie Biomedische en Kli
nische Ingenieurstechnieken opgericht. Naar aanleiding van de plechtige 
proclamatie van de eerste afgestudeerden, werd op 1 oktober 1993 in de 
Aula een symposiumnamiddag georganiseerd rond het thema "Toekomst
perspectieven voor Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken ". 
Experts uit de klinische, industriële en academische wereld gaven hun 
visie omtrent de huidige stand van zaken en de vooruitzichten voor biome
dische en klinische technieken. 

Programma: 

- Verwelkoming 
door Prof. Ir. J. WILLEMS (rector) 

-Inleiding 
door Prof. Dr. S. RINGOIR 

- Bionic Organs 
door Prof. V. BONOMINI (St Orsola University Hospita!, Bologna) 

- Medica! Therapies basedon Ad vaneed Biomedical Engineering Techno
logies 
door Dr. T. MULLER (WR Grace Co., Massachusetts, USA) 

- Biomedische en Klinische Technieken : een vorming als geen ander 
door Dr. R. BEELEN (Siemens, Brussel) 

- Perspectives for Biomaterials in Europe 
door Dr. W. WILLEMS (Willems & van den Wildenberg, Den Haag) 

- Proclamatie en promotie 1e en 2e jaar studenten 
Licentie Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken 

- Receptie en rondgang bij posters en demonstratiemateriaal in verband 
met de afstudeerwerken. 
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25 Jaar 
FACUL TElT ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

Bij het begin van dit academiejaar bestond de Faculteit Economische en 
Toegepaste Economische Wetenschappen een kwarteeuw. De viering had 
plaats op 6 oktober 1993 met een academische zitting in de Aula rond het 
thema "België en de uitdaging van de Europese éénmaking". 
Aan de plechtige zitting ging een debat vooraf. Panelleden waren drie oud
studenten van de faculteit : Minister F. WILLOCKX, de heer M. 
QUINTYN van het Internationaal Monetair Fonds en de heer L. VAN 
NEVEL (Samsonite). Em. Prof. A. DEVREKER was moderator. 
Daarna volgden gelegenheidstoespraken door o.m. Decaan J. DENDUY
VER, Rector J. WILLEMS en Minister van Onderwijs L. VAN DEN 
BOSSCHE. 
In het kader van de jubileumviering liep van 6 tot 8 oktober in het 
Peristilium een tentoonstelling over de evolutie van de faculteit. 

ASTMAWEEK 

"Astma, milieu en allergie" was het thema van de astma week. Het Astma
fonds organiseerde in het kader van deze week op 7 oktober 1993 in het 
UZ een infoavond voor het publiek, waarop diverse onderwerpen 
behandeld werden door 
- Prof. Dr. Richard DAMS : Evolutie van de luchtverontreiniging in Vlaan-

deren 
- Prof. Dr. Michel V ANHOORNE : Gezondheid en milieu 
- Prof. Dr. Romain PAUWELS : Milieu en allergie 
Er was tevens een infostand van het Astmafonds voorzien. 

Symposium 
PHARMACOEPIDEMIOLOOY, PROSPECI1VES 

INBELGIUM 

Parrnaco-epidemiologie is de recent gegroeide discipline die zich 
bezighoudt met de studie van geneesmiddelen in reële verbruiksomstandig
heden, op het nivau van de bevolking. Tijdens een workshop 
georganiseerd in het Beymans Instituut voor Farmacologie van de 
Faculteit Geneeskunde op 9 oktober 1993, werd de start gegeven voor een 
meer formele organisatie van de farmaca-epidemiologie in België. 
Volgens Prof. Dr. Marc BOGAERT, van de vakgroep Farmacologie, was 
de bedoeling van de workshop in Gent 
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1. een inventaris te maken van reeds bestaande initiatieven; 
2. teams die op dit gebied werkzaam zijn in België met mekaar in kontakt 

te brengen; 
3. na te gaan welke initiatieven in de toekomst dienen genomen te worden 

om deze discipline verder te ontwikkelen. 
Op deze workshop, bijgewoond door een 120-tal geïnteresseerden uit 
industrie, universiteit en beleid, waren er bijdragen uit het buitenland, o.a. 
over farmaco-epidemiologie in Nederland. De dag was echter vooral 
gewijd aan de inbreng van Belgische vorsers, met gegevens en resultaten 
in verband met geneesmiddelenbewaking, geneesmiddelenverbruiks
studies en farmaco-economie. 
Op het einde van de dag werd besloten met een zekere regelmaat dergelijke 
vergaderingen te organiseren en in België een lokale afdeling op te richten 
van de "International Society for Phannacoepidemiology". 

Cursus 
ON1WIKKELING EN ESTIIETIEK 

VAN DE FILM 

In het kader van de cursus "Ontwikkeling en esthetiek van de film", 
nodigde Prof. Els DE BENS ook nu weer een reeks gastsprekers uit. Zo 
waren tijdens het Filmfestival 1993 o.m. Robert WISE (producer van 
West Side Story) en Jonas ROSENFIELD van "The American Film 
Association" te gast in de Academieraadzaat 
Op 22 en 29 november en op 6 december 1993 gaf Prof. DE BENS een 
algemene historische inleiding. Prof. Patriek VYN CKE haakte daarop in 
en sloot zo op 13 en 20 december de reeks 1993. 
H. DE1HIER (VUB) had het op 7, 21 en 28 februari 1994 respectievelijk 
over "De wereld van Stanley Kubrick", "De surrealistische opstand van 
Luis Buiiuel" en "Fredrick Jamsons geopolitical esthetles: zijn visie op de 
film". 7 En 14 maart stonden in het teken van de "Amerikaanse film noir"; 
spreker was P. CATRYSSE (KUB). "Filmsponsoring" werd op 21 maart 
besproken door Godfried VAN DE PERRE (ASLK). 
Een week later was Jo RÖPCKE aan de beurt met "De opbouw, struktuur 
en verhaal in recente films in Europa en de VS". Wout 1HIELEMANS 
van de BRTN-dienst drama onthulde tenslotte op 18 en 25 april de knepen 
van het "Scenarioschrijven". 
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RECHIEN VAN HET KIND 

li. 1 apanse delegatie 

Het Centrum voor de Rechten van het Kind, o.I. v. Prof. Dr. Eu geen 
VERHELLEN, kreeg op 12 oktober 1993 een delegatie op bezoek van 
Ja pan se deskundigen in jeugdbescherming en rechten van kinderen. De 
situatie van het Japanse kind is verre van schitterend; Japan heeft 
bijvoorbeeld nog steeds de UNO-Conventie inzake de rechten van het kind 
niet geratificeerd. "Japan en de rechten van het kind" was dan ook het 
thema van de lezing gehouden door het Japanse gezelschap Prof. Dr. 
M.A. FUKUDA en Mr. Y. YOSHIMINE. 

](](. lPostacademische vorming 

Sinds 1990-91 richt de RUG een postacademische vorming in over de 
rechten van het kind. Centraal dit jaar stond het toezicht op de naleving van 
het VN-verdrag inzake de rechten van het kind, dat sinds 1992 ook in 
België effectief in werking is getreden. 
Op 10 en 17 december 1993 zette Prof. Dr. Eugeen VERHELLEN (RUG
Centrum voor de Rechten van het Kind) de betekenis van dit verdrag en de 
werking van de internationale toeziehtsmechanismen uiteen. 
Stefaan PARMENTIER (KUL) sprak op 14 januari 1994 over "De 
afdwingbaarbeid van mensenrechtenverdragen". 
Op 11 februari had Prof. Dr. Paul LEMMENS (KUL) het over "Het 
toezicht op de naleving van burgerrechten en politieke rechten". 
"Het toezicht op de naleving van sociale, economische en culturele 
rechten" werd op 25 februari besproken door Dr. Koen DE FEYTER 
(UIA). 
Prof. André ALEN (KUL-RUG) sprak op 22 april over de direkte 
werking van het VN-verdrag inzake de rechten van het kind 
De uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw werd 
besproken door Lily BOEYKENS (V oorzitter Internationale Vrouwen
raad); de cyclus werd op 27 mei door Jan PEETERS (Jeugdrechter te 
Mechelen) afgesloten met een uiteenzetting over jeugdbescherming, 
jeugdrecht en rechten van kinderen. 
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m. Studiedag 

"Van beschermingsrecht naar rechtsbescherming van kinderen" was het 
onderwerp van een studiedag, die door het RUG-Centrum voor de 
Rechten van het Kind op 28 januari 1994 werd georganiseerd 
Er waren diverse aanleidingen tot deze studiedag. In de eerste plaats 
zouden de resultaten in het zicht zijn van een onderzoeksproject over 
"Burger en rechtsbescherming", waarbij ook aandacht besteed wordt aan 
de kinderrechten. Verder werd in ons land de UNO-Conventie inzake de 
rechten van het kind geratificeerd op 15 januari 1992. Het rapport over de 
Belgische stand van zaken zou in de lente van 1994 bij de UNO
Commissie afgeleverd worden. Tenslotte stelde Minister van Gezin en 
Welzijn Wivina DE MEESTER de Kinderrechtengids (kortweg KIDS) 
voor. Deze gids wil bijdragen tot de informatieplicht die in het VN-verdrag 
is opgenomen : het verdrag verbindt de ondertekenende staten ertoe om 
zowel volwassenen als kinderen van de kinderrechten op de hoogte te 
stellen. 

Internationaal symposium 
INTERCULTURELE ASPEKTEN VAN HET 

FIGUREN11IEA TER 

In de Academieraadzaal van de RUG ging op 13 oktober 1993 een 
tweedaags internationaal symposium van start over figurentheater. Dit 
symposium onder het motto "Intercultural aspects of the theatre with 
figures" werd voorgezeten door Prof. Dr. Jacques VAN SCH()()R, hoofd 
van de afdeling Theaterwetenschappen van de vakgroep Kunst-, muziek
en theaterwetenschappen. 
Het symposium had tot doel elk waardevol aspect van het poppenspel te 
belichten en eveneens een totaalbeeld te geven van zowel dramaturgie en 
scenografie, als de interculturele aspecten en de kruisbestuiving van 
culturen via deze theatervorm. Daartoe werden sprekers en spelers uit 
verschillende continenten uitgenodigd om de dialoog op te nemen en hun 
vaardigheden te tonen. 

Tot de belangrijkste gastsprekers behoorden : 
-Peter SCHUMANN (Stichter en artistiek directeur van het wereldbe

roemde Amerikaanse Bread and Puppet Theatre) : 
The Old Art of Puppetry in the New World Order 



96 

- Michael MESCHKE (artistiek directeur van het Marionettenteatem Stock
holm en specialist op het gebied van figurentheater in Azië en Latijns
Amerika): 
Aspects of Ethics in Intercultural Exchange 

- Sirppa SIVORI-ASP (Finse figurentheaterregisseur en internationaal 
voorzitter vandeUnion Internationale de la Marionette): 
World Puppetry as a Multicultural Link 

- Metin AND (hoogleraar in dramatische kunst aan de Universiteit van 
Ankara en een autoriteit op het vlak van het Turkse Karagensschimmen
theater): 
Karagöz in Former Times and Now (met film) 

- Nina MALIKOV A (dochter van Jan MALIK, historicus en theoreticus 
van het figurentheater; docente aan de Praagse Damu faculteit van de 
Hogeschool voor Podiumkunsten en voorzitter van de Internationale 
Publikatiecommissie van de Unima) : 
Intercultural Aspects of East European Theatre. 

Dit symposium kaderde in het sluitstuk van de viering "25 jaar Teater Tap
toe". Het feestvierend gezelschap presenteerde op 12 oktober in de NTG
Minnemeersschouwburg een unieke voorstelling door het Bread and 
Puppet Theatre met "The Old Art.and the New World Order". 

Feest in Faculteit 
PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE 

WETENSCHAPPEN 

][. SO Jaar Orthopedagogische Zorg 

Op 19 november 1993 werd in de Aula de viering ingeluid van vijftig jaar 
orthopedagogische zorg aan de RUG. Het orthopedagogisch observatie
en behandelingscentrum, bestemd voor kinderen en jongeren met emotio
nele en/of gedragsproblemen - al dan niet gecombineerd met leerproblemen 
- is verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek van Prof. E. 
BROEKAERT. 

De feestzitting werd ingezet met en diamontage. Na de opening door 
Rector J. WILLEMS werden lezingen gehouden door : 
-Prof. Dr. E. BROEKAERT (Universiteit Gent) 

50 Jaar Orthopedagogische Zorg Universiteit Gent 
-Prof. Dr. G. VAN HOVE (Universiteit Gent) 
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Onderzoek door en voor de praktijk : wetenschappelijke opdracht voor 
Orthopedagogiek en Orthoagogiek ? 

- Studente Orthopedagogiek 
-Prof. Dr. S. MILHAM (Dartington Social Research Unit- Foxhole) 

Outcomes for very difficult adolescents (ingeleid door Prof. Dr. J. 
Heene) 

- Prof. Dr. J. VAN DER PLOEG (Universiteit Leiden) 
Zorg voor kinderen met problemen (ingeleid door Prof. Dr. E. Thiery) 

-Prof. Dr. H.C.U. BLEIDICK (Universität Hamburg) 
Menschbild und Dialogisches Handeln (ingeleid door Em. Prof. Dr. M.
L. Van Herreweghe) 

-Prof. Dr. M. BEYBRIDGE (University of Bristol) 
Changes in the special education in the U .K. Response of the national 
curriculum (ing~Jeid door Prof. Dr. E. Verhellen) 

- Prof. Dr. A. FROlll..ICH (Pädagogische Hochschule - Heidelberg) 
Basale Stimulation (ingeleid door Em. Prof. Dr. W. De Coster) 

-Prof. Dr. Ch. KAPLAN (Universiteit Maastricht) 
New issues in the changing of drug abuse policy; prevention and 
intervention (ingeleid door Em. Prof. Dr. G. De Bock) 

Het slotwoord werd uitgesproken door Prof. Dr. K. DE CLERCK, 
decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 

ll. 25 Jaar Faculteit Psychologie en Pedagogische Weten-
schappen 

Het koninklijk besluit, dat de oprichting van de Faculteit Psychologische 
en Pedagogische Wetenschappen regelt, werd op 20 juni 1969 
onJertekend; dus precies vijfentwintig jaar geleden werd het Hoger 
Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen 
omgevormd tot een volwaardige faculteit. De huidige benaming "Faculteit 
voor Psychologie en Pedagogische Wetenschappen", waardoor de faculteit 
in feite opgesplitst wordt in twee opleidingsgedeelten, dateert van 1992. 

Lessenreeks voor de vrienden van 
DE OUDESTERRENWACHTVAN DE RUG 

De vereniging "Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de RUG" begon 
in september 1993 aan haar vijfde werkjaar. Elke week was er op vrijdag 
een sterrenkijkavond. Onder deskundige begeleiding kon men zelf met een 
telescoop de wonderen van het heelal verkennen. 
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Op 15 oktober 1993 startte de vereniging met een lessenreeks "Kennisma
king met de sterrenhemel". Deze lessenreeks gaf een overzicht van de 
verschijnselen die iedereen zelf aan de hemel kan waarnemen. Ook deze 
lessen werden wekelijks op vrijdagavond gegeven in het Sterrenkundig 
Observatorium aan de Krijgslaan. 

De Nationale Sterrenkijkdag vond plaats op 23 oktober. Er waren dia- en 
videovoorstellingen; een tentoonstelling besteedde aandacht aan de renova
tiewerken aan de Oude Sterrenwacht aan de Plateaustraat "Is er nog leven 
buiten onze aarde ?" was de titel van een lezing gegeven door amateur
astronoom Dirk VAN HYFIE. 

Verder waren er voordrachten over o.m. 
- De maansverduistering op 29 november 1993 

door Frank DEBOOSERE 
-De terrestrische planeten op 29 januari 1994 

door Tony DElHIER 
- De bouw van een automatisch weerstation op 19 februari 1994 

door Kris BUYTAERT 
- Kometen op 23 april 1994 

door Seppe CANON ACO 
- Het waarnemen van planeten op 28 mei 1994 

door Marc BOSSELAERS. 

Conferentie 
DE PLOTSE DOOD 

De toekomst van de inplantbare automatische 
hartdefibrillator 

In de Aula van de Universiteit Gent werd op 16 oktober 1993 door de 
Dienst voor Hart- en Vaatziekten van de vakgroep Inwendige ziekten een 
internationaal congres georganiseerd over de oorzaken en behandeling van 
hartstilstand. In het middelpunt van de belangstelling stond de inplantbare 
defibrillator voor patiënten met hartritmestoornissen. 
Eén van de belangrijke wetenschappelijke uitdagingen in de cardiologie ligt 
in het vroegtijdig opsporen van hartpatiënten met een hoog risico voor 
ritmestoornissen. Daarom ging aan de Universiteit Gent een 
multicentrische pilootstudie van start met als doel het risicoprofiel van de 
hartpatiënten beter te definiëren evenals de veiligheid van de lCD-therapie 
te optimaliseren. 
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De conferentie "Focus on Sudden Death : actual indications and results 
with the implantable cardioverter defibrillator", met een sprekerspanel van 
Europese deskundigen, was gericht tot een specifieke doelgroep van 
cardiologen, assistenten interne geneeskunde en cardiologie evenals 
verplegenden en technici uit de sector. De diverse tussenkomsten gaven 
een actueel beeld van de exacte indicaties, de inplanting, de nacontrole en 
de toekomstperspecteven van de lCD-therapie. 

Programma: 

Plenaire zittingen : 
- V oorzitter : Luc JORDAENS (Gent) 
- Denis CLEl\ffiNT (Gent): Welcome address 
-Etienne ALIOT (Nancy): The substrate of ventricular tachycardia and 

ventricular fibrillation 
- Karel DEN DULK (Maastricht) : lCD implantation : Technique and pe-

rioperative care 
- André WALEFFE (Luik) : Results with the PCD 
- Edward ROWLAND (Londen) : Organisation of follow-up 
- Robert VAN DEN OEVER (Brussel) : The Belgian Registry for I CD's : 

A tooi for cost-benefit analysis 
- Richard HAUER (Utrecht) : Idiopathic ventricular fibrillation 
- Fred LINDEMANS (Maastricht) : PCD Clinical Study Results 
- Johannes BRACHMAN (Heidelberg) : New directions in lCD therapy 
- Luc JORDAENS (Gent) : Ongoing and future studies on sudden death 
Paneldiscussie en samenvatting. 

Kontaktvergadering van ouders van 
KINDEREN MET CHRONISCHE REUMATISCHE 

PROBLEl\ffiN 

Arthritis bij kinderen verschilt van deze bij volwassenen zowel qua ziekte
beeld als inzake therapie. In het Gentse Universitair Ziekenhuis 
functioneert een Centrum voor Kinderreumatologie uniek in zijn soort 
voor ons land : de kinderen worden er opgevangen door een team waarin 
reumatoloog en kinderarts samen optreden; tevens wordt aandacht besteed 
aan psychosociale begeleiding, zowel van de patiëntjes als van de ouders. 
De Vlaamse Reumaliga organiseerde, in samenwerking met voormeld 
centrum, op 16 oktober 1993 in het UZ een bijeenkomst voor ouders van 
arthritische kinderen. Op die onnnoeting had o.m. Prof. JOOS het over het 
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ziektebeeld. Dr. VAN WER VEKE bekeek het probleem als kinderarts en 
de psychosociale problemen werden behandeld door Prof. VEYS. 

Lezingencyclus 
KLINISCHE ON1WIKKELINGSPSYCHOLOGIE 

De donderdagavondlezingen klinische ontwikkelingspsychologie, georga
niseerd door de vakgroep Ontwikkelings- en persoonlijkheidspsychologie 
(o.l.v. Prof. Dr. Leni DENEVE), stonden in het najaar 1993-94 volledig 
in het teken van "Groepstherapeutische technieken bij kinderen en 
adolescenten. 
Wetenschappers uit binnen- en buitenland hielden voordrachten over hun 
specialiteit en onderzoek binnen voormeld thema. 

De lezingen werden gegeven in het hoofdauditorium van de Faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Dunantlaan) op volgende 
data: 
* 21 oktober 1993 : 

- J. RINGROSE (Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezond
heidszorg - RIAGG-Groningen) 
Groepstherapie bij kinderen voor de behandeling van sociale angstpro
blemen 

* 4 november 1993 : 
- LL.J. TYHUIS (RIAGG-Arnhem) 

Groepstherapie met adolescenten, een model ter bevordering van de 
persoonsontwikkeling 

* 18 november 1993 : 
-Dr. F. CUVELIER (Relatiestudio Gent) 

Psychodramatechnieken bij kinderen 
* 2 december 1993 : 

-Dr. D.N. OUDSHOORN (Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis "De 
Grote Rivieren" Dordrecht) 
Residentiële Groepstherapie bij pubers en adolescenten in het JPC 'De 
Kreek' in het kader van strategische behandelingsplannen 

* 13 januari 1994: 
- M. WALGRAEVE (Psychotherapeute, Kessel-Lo) 

Relaxatietechnieken bij kinderen en adolescenten 
* 27 januari 1994: 

- Dr. A. JANSSEN (Rijksuniversiteit Limburg) 
Effectief behandelen van boulemia nervosa bij adolescenten. 
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* 
"Groepstherapeutische technieken bij kinderen en adolescenten" was 
eveneens de titel van een workshop van Prof. Sheldon ROSE op 15 april 
1994. Deze workshop was zeer praktisch opgevat en handelde voorname
lijk over het illustreren en inoefenen van konkrete groepstherapeutische 
technieken. Er werden casestudies besproken; er stonden eveneens video
tapes ter beschikking. 

NASCHOLING VOOR DE DERDE LEEFI1JD 

In 1976 startte de RUG onder de benaming "Wetenschappelijke 
nascholing" met een lessenreeks voor mensen van de derde leeftijd. Het 
initiatief kende grote bijval en van jaar tot jaar steeg het aantal cursisten. 

Tijdens het academiejaar 1993-94 werden, telkens op een vrijdagnamid
dag, volgende thema's behandeld: 
1. Onderwijskunde 

door Em. Prof. Dr. Alfred DE BLOCK (Gewezen titularis van de 
leerstoel "Didactiek"), op 22,29 oktober en 5, 19 november 1993 

2. De Islam 
door Prof. Dr. Urbain VERMEULEN (Afdeling Arabistiek en Islam
kunde), op 26 november, 3, 10, 17 december 1993 

3. Planteziekten en zwammenteelt 
door Prof. Dr. Ir. Joseph POPPE (Vakgroep Gewasbescherming), op 
7, 14, 21, 28 januari 1994 

4. Gerechtelijke geneeskunde 
door Prof. Dr. Jacques TIMPERMAN (Voorzitter vakgroep "Gerech
telijke Geneeskunde"), op 4 februari 1994 

5. Biodiversiteit 
door Em. Prof. Dr. Paul VAN DER VEKEN (Gewezen directeur van 
het Laboratorium voor Morfologie, Systematiek en Oecologie der 
Planten en van de Plantentuin), op 18, 25 februari en 4, 11 maart 1994. 

Tentoonstellingen 
CEN1RALE BffiLIOTIIEEK 

* Oude manuskripten 

"Versierd", verluchte initialen en manuskripten van de Amsterdamse Wil 
Kuiper tentoongesteld in het Museum voor Volkskunde aan de Kraanlei, 
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was de aanleiding voor de Centrale Bibliotheek van de RUG om een stukje 
van haar verzameling boven te halen; vandaar dat in de marge van 
voormelde tentoonstelling van eind oktober 1993 tot half januari 1994 een 
beperkte keuze te zien was van verluchte manuskripten uit de bibliotheek, 
daterend van de 9e tot de 16e eeuw. Het ging meestal om bladen of 
stukken uit bijbels of liturgische boeken. Ze werden uitgekozen met 
aandacht voor de verscheidenheid van het schrifttype en van hun initialen. 
Er waren eveneens oude partituren bij. 

* John Flanders - Raymond De Kremer - Jean Ray 
Leven in een vierde dimensie 

Van 27 januari tot 10 maart 1994 liep in de Universiteitsbibliotheek een 
tentoonstelling, gewijd aan Raymond DE KREMER, als schrijver bekend 
onder de schuilnamen John FLANDERS en Jean RA Y. 
Het persoonlijke archief van deze Gentse magisch-realistische schrijver 
bevindt zich sedert 1990 in de Centrale Bibliotheek van de RUG. Dit 
archief bevat enkele unieke documenten (handschriften, brieven enz.), 
boeken en voorwerpen, waaronder zijn beroemde Underwood-schrijf
machine. 
Harry KÜMEL, die Rays meesterwerk "Malpertuis" verfilmde, was 
gastspreker tijdens de opening van de tentoonstelling op 27 januari. 
Tijdens de eerste dagen van de expositie werd "Malpertuis" samen met 
enkele kortrilins naar verhalen van Ray vertoond in Studio Skoop. 

* Een kijk op lindonesië 

De vzw Fado, Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking, 
organiseerde in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek een display 
"Een kijk op Indonesië". De display bood een collectie kunst- en 
ambachtsvoorwerpen en maakte gebruik van audiovisueel materiaal. 
De tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek van de RUG was toeganke
lijk van 5 tot 23 mei 1994. 

Lessenreeks 
HOE SCHRDF IK DE GESCHIEDENIS VAN 

MIJN GE:MEENTE 

Onder de noemer "Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ?" 
organiseerde het Centrum voor Geschiedenis van de RUG voor de vijfde 
maal een aantallessen voor amateur-historici. 
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Dit jaar waren er vier reeksen voorzien. De negen lessen Nieuwste Tijd 
(vanaf eind 18e eeuw tot 1950) vonden plaats in Oostende en startten op 
23 oktober 1993. Evenveel colleges over het Ancien Régime (van de 12e 
tot en met de 18e eeuw) kreeg men in Turnhout vanaf30 oktober. 

De twee overige cursussen werden gegeven in de gebouwen aan de 
Blandijnberg. Een eerste reeks, die de klemtoon legde op Paleografie en 
Middeleeuws Latijn startte op 6 november 1993; de laatste serie met 
Archeologie als invalshoek begon op 15 januari 1994. 

Programma: 

• Paleografie en Middeleeuws Latijn 
Lesgevers : K. DEGRYSE, T. DE HEMPTINNE, L. VAN ACKER en 

M. VANUY1FANGHE 
- 6 en 20 november 1993 : Middeleeuws Latijn 
- 4 en 18 december 1993 : Paleognûie Middeleeuwen 
- 8 en 22januari 1994: Middeleeuws Latijn 
- 5 en 19 februari 1994 : Paleognûie Moderne Tijden 

• Archeologie 
Lesgevers : J. BOURGEOIS, H. 1HOEN en F. VERMEULEN 
- 15 januari 1994 : Algemene inleiding, methode, bronnen en instru

menten 
- 29 januari 1994 : Archeologie in Vlaanderen 
- 12 februari 1994 : De Steentijd : overzicht, hoe materiaal uit die 

periode identificeren, wat kan ik ermee 
aanvangen ... ? 

-26 februari 1994: De Metaaltijden, idem 
- 12 maart 1994 : De Romeinse periode, idem 
- 26 maart 1994 : De Middeleeuwen, idem 

Later vonden nog een een bezoek aan het Provinciaal Gallo-Romeins 
Museum te Velzeke en een excursie naar een archeologische site plaats. 

Promotieplechtigheid en studiedagen 
DEP AR1EMENT VOOR LERARENOPLEIDING 

Op 28 oktober 1993 had in de Aula van de Universiteit de traditionele 
promotieplechtigheid plaats van de geaggregeerden voor het onderwijs, 
academiejaar 1992-93. 
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Er waren toespraken door Prof. Dr. Willy LAPORTE, voorzitter van het 
DLO; Prof. Dr. Ir. Jacques WILLEMS, rector. De proclamatie van de 
geaggregeerden gebeurde door Prof. Dr. Karel DE CLERCK, voorzitter 
van de examencommissie van het DLO; Vlaams Minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken Luc VAN DEN BOSSCHE hield de gelegenheids
toespraak. 

* 
In het kader van de nascholingsactiviteiten organiseerde het Departement 
voor Lerarenopleiding in de loop van 1993-94 nascholingsactiviteiten voor 
leerkrachten van het secundair onderwijs en hoger onderwijs - korte type 
over o.m. volgende thema's : 
* Schoolwerkplanontwikkeling : 

-De schoolkaart als onderdeel van een school-omgevingsanalyse in het 
kader van schoolwerkplanontwikkeling - 19 november en 8 december 
1993, 19 januari en 2 februari 1994 

- Het corporatisme - 17 november 1993 
D.LUYTEN 

* Latijn en Grieks : 
- Thema geneeskunde : de pest - 17 november 1993 

F.DECREUS-A.DELEERSNUDER-L.VANDERMEULEN 
- Politieke moord in de Annalen van Tacitus (Germanicus, Britannicus) 

- 8 december 1993 
F. DECREUS - J. DEVREKER - A. DELEERSNDD ER - L. VAN
DERMEULEN 

- Juridische teksten - 2 februari 1994 
P. DE MEYERE - R. DU1HOY 

- De metamorfosen van Ovidius - 15 maart 1994 
F. DECREUS - C. FISSER 

- Elektra of de kracht van de wraak - 19 april 1994 
F. DECREUS - C. FISSER 

- De Romeinse familie en haar alternatieven - 1 juni 1994 
A. DELEERSNIJDER 

- De expliciterende fase bij de behandeling van teksten - 8 juni 1994 
L. V ANDERMEULEN 

* Landbouwwetenschappen : 
- Postuniversitaire onderwijsdag : duurzame landbouw - 1 december 

1993 
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*Wiskunde: 
- Gepaste didactieken voor aangepaste leerplannen - 3 november 1993 

E. JENNEKENS - R. NUYTS - G. CROMBEZ 
* Vakoverschrijdend : 

- Schoolorganisatie en de invloed ervan op leerlingbegeleiding - 9 maart 
1994 

- Antigone en het gebruik van de klassieken in de klas - 18 mei 1994 
F. DECREUS- N. ROWAN- R. SOETAERT- K. BUYSE- A. 
MOTART 

- Begeleiding en supervisie van aspirant-leerkrachten - mei 1994 
* Economische wetenschappen : 

-Studiedagen-week voor leerkrachten en docenten economie- 22 tot 26 
augustus 1994 

*Engels: 
- Vocabulary and grammar : actlvities for busy teachers - 9 februari 

1994 
*Frans: 

- Jeux de röles, théorie, pratique et évaluation - 2 en 9 maart 1994 
- Le communicatif- 17 maart 1994 

* Fysica en toegepaste wetenschappen : 
- De didactiek van de mechanica : 

0 Het onderwijs van bewegingsleer door middel van demonstratieproe
ven met gelegenheid tot het uitvoeren van experimenten door de deel
nemers - 2 maart 1994 

0 Het onderwijs van bewegingsleer door middel van leerlingenproeven 
met gelegenheid tot het uitvoeren van experimenten door de deelne
mers - 9 maart 1994 

*Chemie: 
- Kunststoffen : chemie achter de stof - 22 april 1994 

R.DECLERCQ 
- Kunststoffen en milieu, met aansluitend proeven met kunststoffen 

voor de klaspraktijk- 29 april 1994 
J. VANPAEMEL-R.DECLERCQ 

* Geschiedenis : 
- Het corporatisme - 19 januari 1994 

D.LUYTEN 
- De Antwerpse financiële elite in de 18e eeuw - 3 maart 1994 

K. DEGRIJSE 
-De Schoolkwestie 1842-1959- maart en 27 april1994 

J. TYSSENS - R. DE GROOF 
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* Nederlands : 
- Action research. The teacher as researcher. 

Onderzoek als onderdeel in het literatuuronderwijs- mei 1994 
* Politieke en sociale wetenschappen 

-Tucht en gezag in de klas en op school- 12 januari 1994 
P. ELSEN 

- De schoolmediatheek - 9 maart 1994 
M. VAN MOESEKE 

- De gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 - 11 mei 1994 
P. DE MEYERE - V. VAN BRUTSOM 

* Wijsbegeerte en moraal : 
-De Kohlberg-Islatt benadering in de morele opvoeding- 10 en 24 

februari 1994 
- Ethisch onderwek in de kinderfilosofie - 19 apri11994 
- Filosoferen met kinderen - 22 en 23 april 1994 

B. HEESEN. 

Tentoonstelling 
BEELDENDE KUNST 

Plastisch werk van personeel en studenten 

In het Peristilium liep van 6 tot 15 november 1993 voor de 3e maal onder 
de benaming "Beeldende Kunst" een tentoonstelling over plastisch werk 
van personeelsleden en studenten van de Universiteit en het Universitair 
Ziekenhuis. Om de vijf jaar neemt de Koninklijke Bond van het Personeel 
van de RUG en het UZ een soortgelijk initiatief; de eerste tentoonstelling 
werd georganiseerd in 1983. V oor de eerste keer was er ook werk van een 
6-tal studenten. 
Deelnemers waren Pierre BOONE, Jacques BOUCK.AERT, Paul BRIS
SON, Marc CAREEL, Lidy DE BROUWER, Alben DE RYCK, Marie
José DESCHOOLMEESTER, Wim DEVOS, Dirk DEWETTINCK, 
Guido DEWULF, Paul D'HAESE, Filip DUJARDIN, Els FIERS, Edith 
GEORGE, Frederik HAENTJENS, Michel HOLDERBEKE, Robert 
MAES, Yolande MEYSKENS, Frans SNACKEN, Gustaaf VAN DEN 
STEEN, Carotine VAN DER STRAETEN, Jacques VANDER VINCK, 
Etienne VAN DE VELDE, Rudy VAN DRIESCH, Thomas VAN 
HECKE, Etienne VERHAUWERT, Gustaaf VERMEIRE. 
Allerlei technieken en genres waren in de tentoongestelde werken terug te 
vinden (olieverf, aquarel, houtskool, keramiek, glas, collage - realisme, 
abstract, naïef, kalligrafie). 
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De tentoonstelling werd op 5 november plechtig geopend door Rector 
Jacques WILLEMS; Prof. Claire VAN DAMME (vakgroep Kunst-, 
muziek- en theaterwetenschappen) gaf een inleiding. 

Paneldiscussie i.v.m. 
PESTEN OP SCHOOL 

In samenwerking met Progres, organiseerde de vakgroep Gedragstherapie 
en psychologische begeleiding op 13 november 1993 een panelgesprek 
rond het thema "Implementatie als voorwaarde voor effectieve preventie". 
Dit debat kaderde in het project "Pesten op School". Internationale 
deskundigen uit Noorwegen (Prof. Dan OLWEUS), uit Engeland (Prof. 
Peter SMITH) en uit Nederland (Prof. Cees VAN LIESHOUT) 
bespraken, samen met de onderzoeksequipe uit Gent o.I. v. Prof. Panlette 
VAN OOST, hun visie op en ervaring met het invoeren van 
actieprogramma's i.c. voor pesten op school. 
Deze discussie, die gehouden werd in het Pand, was bedoeld voor een 
beperkt publiek actief op het terrein van gezondheidspromotie op school 
en/of schoolbeleid 

Studiedagen en seminaries 
VLERICK SCHOOL VOOR MANAGEMENT 

Tijdens de periode november 1993 - maart 1994 organiseerde de VIerlek 
School voor Management een aantal studiedagen 
• Xn het kader van "Management en infonnatiebeheer" 

-Kwaliteit van informatiesystemen: 15 november 
- Beveiliging van informatiesystemen : 22 november 
- Keuzeproblematiek en juridische aspecten bij aanschaf van informatie-

systemen : 29 november 
- Administratieve organisatie, methodes, technieken en hulpmiddelen 

voor het ontwikkelen van informatiesystemen : 6 en 13 december 
- Business Process Reengineering : 10 januari 
- Sociale vaardigheden, noodzakelijk voor het succesvol functioneren bij 

automatiseringsprocessen: 20 en 21 januari 
- Elektronisch beheer van documenten & Het Beheer van elektronische 

documenten : 4 en 11 maart 
- Human Resources & Informatietechnologie : 28 en 29 maart 
-Nieuwe computerarchitecturen: 18,21 en 25 maart 
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• Specifieke studiedag 
- Object Oriëntatie, de toekomst ? Systeemontwikkeling in vraag ... : 

1 december. 

Verder had in de loop van de eerste maanden van het academiejaar 1993-
94 een vormingsprogramma plaats; dit programma verspreid over 16 
dagen, gaf een managementbenadering van het totale informaticagebeuren. 

De VIerlek School kreeg er in 1993 weer een richting bij; aan de vakgroep 
Marketing werd een leerstoel Direct marketing toegevoegd. Titularis werd 
Brik VAN VOOREN, die een internationale reputatie opbouwde en al 
enkele jaren gastdocent was aan de VIerlek School. 

V oor meer inlichtingen over de opleidingen aan de School voor 
Management kon men op 23 februari 1994 terecht op een informatienamid
dag. Na een algemene uiteenzetting door de voorzitter van de school, 
stonden professoren, assistenten en studenten klaar om vragen te 
beantwoorden over de aanpak, de praktijkopdrachten, de ervaringen van 
studenten, het ingangsexamen ... 

Activiteiten 
ALUMNI 

Volgende Alumni-activiteiten werden tijdens het afgelopen jaar georgani
seerd 

* DinDer-causerieën 

Op 18 november 1993 had een dinoer-causerie plaats met de nieuwe rector 
van de RUG. Prof. Dr. Ir. Jacques \VaLEMS sprak over "Academisch 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, samen'werkend' of 
tegen'strijdig'?". 

Gastspreker op de dinoer-causerie van 10 februari 1994 was Prof. Brik 
SUY; hij koos als onderwerp "Hebben UNO-Interventies zin?". 

* Voordrachtavonden 

Em. Prof. Dr. Herman BURSSENS (RUG) sprak op 3 februari 1994 in 
het Ontmoetingscentrum van de K.B. te Brugge over "2000 Jaar Negro-
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Afrikaanse sculptuur". Aan de hand van talrijke kleurdia's kreeg men een 
overzicht van deze sculptuur. 

Mevr. E. METDEPENNINGEN gaf op 21 april1994 in de Academieraad
zaal een lezing rond de revival van de opera. 

• Excursie langs de 1Leie en de Mandel 

De Alumni West-Vlaanderen organiseerden op 19 maart 1994 een excursie 
langs Leie en MandeL Op het programma stonden St.-Martens-La tem, 
Ooidonk, Machelen, Olsene, St -Baafs-Vijve, Wielsbeke en lngelmunster. 
In lngelmunster bezocht de groep het kasteel. De excursie stond onder 
leiding van Prof. Dr. Luc DAELS, Prof. Dr. Roger NIJS en Ir. Walter 
SNAUWAERT. 

• Bezoek tentoonstellingen Mercator en Memling 

Op 25 juni 1994 werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling 
"Mercator" in St.-Niklaas. Na dit bezoek volgde een wandeling door "het 
verdronken land van Saeftinghe". 
De tentoonstelling in het Brugse Groeningenmuseum "Hans Memling. Vijf 
eeuwen werkelijkheid en fictie" stond op het programma op 25 augustus 
1994; Memling overleed precies vijf eeuwen geleden. 

* Bezoek aan Londen en kastelen en tuinen in Kent 

Op 13, 14 en 15 augustus 1994 brachten de Alumni een driedaags bezoek 
aan Londen en aan enkele beroemde kastelen en tuinen in Kent 
De tweede dag werd besteed aan een trip naar Londen. Het "kastelen en 
tuinen"-luik was gespreid over de eerste en de derde dag met o.m. een 
bezoek aan de Sissinghurst Castie Gardens, Hever Castie en Gardens, 
Hampton Court Castie en Gardeos en tenslotte Chartwell. 

Kunst- en cultuur
KABINET'93 

Kabinet vond plaats van 22 tot 24 november 1993 en was een geslaagde 
cultuurweek van , door en met studenten van de RUG, de Academie voor 
Schone Kunsten, hetSt-lucasinstituut en het Muziekconservatorium. 
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Centraal stond het beeld van de ladenkast, waarvan een paar schuifjes van 
het overvloedige cultuuraanbod werden opengetrokken. Op het 
programma stonden gastcolleges, concerten, performances en tentoonstel
lingen. 
De week startte met een openingshappening in de Aula op 22 november. 
Toespraken van o.m. Rector Jacques WILLEMS, Schepen van Cultuur 
Rudy VAN QUAQUEBEKE en Studentenbeheerder Jan VLAMYNCK 
werden afgewisseld met interventies door de studenten woordkunst van 
het Koninklijk Muziekconservatorium. 
Dinsdag 23 november stond vooral in het teken van de literatuur. Prof. 
Jacques VAN SCHOOR (RUG) hield een college over de relatie tussen 
taal en beeld. In het groot auditorium van het HIKO besprak KASK
docent en bekroond auteur Stefan HERTMANS "Het Sublieme Gemis. 
Hoe gaan we om met de eis van de actualiteit ?". Prof. Herman SABBE 
(RUG) organiseerde een muzikale namiddag. Gast was slagwerkerFrank 
NUYTS. In de Aula was er een literaire avond : Prof. Anne-Marie 
MUSSCHOOT (RUG) ontving er de auteurs Kristien HEMMERECHTS, 
Benno BARNARD, Herman DECONINCK en Lionel DEFLO. 
Prof. Frieda V ANTYGHEM (RUG) ontving op 24 november Paul 
ROBBRECHT en Marc DUBOIS, beiden docent aan het St.
Lucasinstituut, om van gedachten te wisselen over de relatie tussen kunst 
en architectuur. 's Middags trok men per bus naar het VTI in leper, waar 
een uitgebreide kollektie 17e-eeuwse pronkkabinetten staat. Het 
symfonisch studentenorkest uit Hannover was 's avonds te gast in het 
Overpoortcomplex. 
Op 25 november ontving Prof. Claire VAN DAMME Willem ELIAS en 
Karel DIERICKX; onderwerp: de hedendaagse kunst. Verder kwam de 
Cubaanse kunstenaar Ricardo BREY (geselecteerd voor Documenta) 
praten over zijn werk als beeldhouwer. Het Logos Duo (Godfried Willem 
RAES en Moniek DARGE) brachten in de K13 van het UZ het 
muziektheater "A Book of Moves". Om 21 u. begon in het 
Overpoortcomplex de Nacht van de kunst met een "Défilé Risqué", een 
totaalspektakel rond mode en theater. 
Tenslotte was er op 26 november een optreden van Ienowie, een groep 
muzikanten die klassiek aandoende muziek spelen op bijzonder vreemde 
instrumenten. In de namiddag werd tijdens een kortfilmfestival werk van 
Gentse cineasten getoond. 
Aan Kabinet '93 waren ook enkele tentoonstellingen verbonden. Zes jonge 
kunstenaars werkten rond het thema "Kabinetten" en stelden het resultaat 
tentoon in het Peristilium. De studenten van het teken- en schildersatelier 
van de RUG stelden werk op papier tentoon in galerij Kunst-Zicht. 
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KASK-studenten hingen hun tekeningen in de Centrale Bibliotheek; 
beelden en installaties van diezelfde studenten vond men in de 
binnentuinen van de Blandijn en het HIKO. Eveneens in het HIKO stelden 
universiteitsstudenten plastisch werk tentoon. En Honoré d'O plaatste in 
de Faculteit Landbouw een "permanent" kunstwerk. 

Studiedag 
PRIVACY EN ANDERE GRONDRECHTEN 

IN DE ONDERNEMING 
Naar een verantwoord ondernemingsbeleid ? 

Op 26 november 1993, tijdens een studiedag in de Aula, debatteerden 
vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging voor Arbeidsverhou
dingen en van ASSOCIARE, Alumni en Specialisten Sociaal Recht van de 
Universiteit Gent, over het thema "Privacy en andere grondrechten in de 
onderneming. Naar een verantwoord ondernemingsbeleid?". 

Programma: 

- Inleiding : Panorama - Situering - Aflijning 
Prof. R. BLANPAIN (Voorzitter BVV A, KU Leuven) 

- Spanning tussen bedrijfsbinding en grondrechten : een probleem van 
Human Resources Management 
Prof. J. BUNDERVOET (KU Leuven, Sociologisch Onderzoeksinsti
tuut) 

- Persoonlijke levenssfeer bij solliciteren en selecteren. Psychologische 
doelstellingen en methoden 
Prof. S. LIEVENS (RUG, Dienst Medische Psychologie) 

- Medische en deontologische aspecten 
Prof. Dr. M. V ANHOORNE (RUG, Afdeling Arbeids-, Verzekerings
en Milieugezondheidskunde 

- Algemene benadering van de problematiek. Standpunten van de sociale 
partners 
E. DOUTREPONT (VBO), R. DELARUE (ACV), X. VERBOVEN 
(ABVV) en M. COPPENS (ACLVB) 

-Vraagstelling 
- International and comparative Ie gal aspects. Privacy in the workplace 

M. JANKANISH (IAO Conditions of Work and Welfare Facilities 
Branch) 
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-Juridische aspecten bij aanwerving 
Prof. W. VAN EECKHOUTIE (RUG, Voorzitter Vakgroep Sociaal 
Recht) 

- Juridische aspecten bij de uitvoering en de beëindiging van de arbeids
overeenkomst 
Prof. P. HUMBLET (RUG, Vakgroep Sociaal Recht en UIA) 

-Ethische aspecten van kennis, vertrouwen en bedrijfsbinding 
Prof. K. RAES (RUG, Vakgroep Grondslagen van het Recht) 

- Vragen en algemeen debat onder leiding van Prof. M. STROOBANT 
(VUB, Centrum voor Arbeidsrecht). 

Symposium 
CARDIOVASCULAIR LUDEN BU DE VROUW, 

EEN PATHOLOGIE APART? 

"Cardiovasculair lijden bij de vrouw, een pathologie apart ?" was het 
thema van een symposium, dat op 27 november 1993 plaatsvond in het 
auditorium van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (Heymans
laan). 
De bedoeling van dit symposium was vooral komaf te maken met de 
gangbare idee dat de mannelijke bevolking voornamelijk overlijdt aan hart
en vaatziekten, terwijl de vrouw meer zou overlijden aan kanker. Niets is 
minder waar; vrouwen hebben evenveel kans op hart- en vaataan
doeningen als mannen, doch meestal treedt het cardiovasculair lijden bij de 
vrouw later op dan bij de man. 
Het symposium, dat vooral gericht was tot artsen die in de dagelijkse 
praktijk geconfronteerd worden met mogelijke hart- en vaataandoeningen 
bij de vrouw, wilde tevens een aantal richtlijnen opstellen i.v.m. diagnose 
en behandeling van diverse cardiovasculaire aandoeningen specifiek bij de 
vrouw. Ook de controverse rond de hormonale therapie bij de vrouw 
tijdens de menopauze kwam aan bod 

Programma: 

VooiZitter: Mevr. Dr. A.M. STANDAERT 
- Is cardiovasculair lijden bij de vrouw verschillend van de man ? 

Prof. Dr. G. DE BACKER (RUG) 
- Welke houding bij een vrouw met een abnormaal ECG ? 

Prof. Dr. C. BROHET (UCL) 
- Lage bloeddruk bij de vrouw, ernst of te verwaarlozen ? 

Prof. Dr. D.L. CLEMENT (RUG) 
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- Is postmenopauzale substitutie cardiovasculair proteerlef? 
Prof. Dr. M. DHONT, Prof. Dr. D. DUPREZ (RUG) 

Voorzitter: Mevr. Dr. S. DE BISCOP 
- Mitralisklepprolaps en palpitaties : diagnostiek en therapie 

Prof. Dr. P. BLOCK (VUB) 
- Een vrouw met acrocyanose 

Prof. Dr. R. VERHAEGHE (KUL) 
- Farm.acokinetiek en dynamiek van cardiovasculaire geneesmiddelen bij 

de vrouw 
Prof. Dr. M. BOOAERT (RUG) 

-Paneldiscussie onder leiding van Mevr. Dr. L. VERSEE. 

Infonamiddagen 
VERDER STUDEREN IN HET BUITENLAND 

Verder studeren in het buitenland is een complexe onderneming, waar heel 
wat komt bij kijken, zowel op het vlak van de studiekeuze en de locatie 
van het studiegebeuren, als op het vlak van de fmanciering. Verder 
studeren in het buitenland mag geen impulsieve bevlieging zijn, maar een 
goed voorbereide en weloverwogen keuze. 
Om belangstellenden degelijk en efficiënt bij te staan in hun keuze, 
organiseert het Adviescentrum voor Studenten jaarlijks de Infonamiddagen 
verder studeren in het buitenland. Gastsprekers geven informatie uit de 
eerste hand Studieadviseur is Paul RYELANDT. 

Programma 1993-94 : 

* 1 december 1993 : 
- Studiebeurzen voor het buitenland aangeboden in het kader van de in

ternationale culturele betrekkingen 
Johan DE WITTE (Verantwoordelijke studiebeurzen bij het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap) 

* 8 december 1993 : 
- Etudier en France 

Mr. Christian GIRODO (Chargé du Bureau Etudes et Formation - Am
bassade van Frankrijk) 

* 15 december 1993: 
- Etudier en Espagne , 

Seiior José Enrique CORTES LÓPEZ (Secretario General de la Conse
jeria de Educación - Ambassade van Spanje) 
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* 23 februari 1994 : 
- Studying in the UK 

0 Mrs Pascale LAURENT (Education and Examinations Ofticer- Bri-
tish Council) 

0 Ms. Denise DEPOORTER (Exchanges Officer- British Coucil) 
* 2 maan 1994: 

- Studyingin Norway 
Mrs. Kaia Bil.. TON (Atthaché for Cultural Affairs - Ambassade van 
Noorwegen) 

* 9 maan 1994: 
- Studying in Canada 

Mr. Donald Macphee (Cultural Counsellor- Ambassade van Canada) 
* 23 maan 1994 : 

- Studying in the USA 
Mrs. Margaret NICHOLSON (Executive Director - Commission for 
Educational Exchange between the USA, Belgium and Luxembourg) 

* 30 maan 1994 : 
- Studieren in Deutschland 

Herr Adonia MOSCOVIQ (Kulturreferent - Ambassade Duitsland). 

Symposium 
STRETCHING VOOR IEDEREEN 

"Stretching voor iedereen" was het thema van een symposium, dat op 2 
december 1993 plaatshad in het Universitair Ziekenhuis; dit symposium 
was een initiatief van de vakgroep Motorische revalidatie en kinesitherapie 
(Moreki) van de Faculteit Geneeskunde. 

Programma: 

-Inleiding 
door Prof. Dr. M. MUSSEN (voorzitter Moreki) 

- De medische aspecten van stretching 
door Dr. M. ROUSSEAUX ( dienstverantwoordelijke Centrum Sportge
neeskunde UZ Gent, lid staf KBVB) 

- Effectiviteit van stretching 
door Lic. B. V ANTillLLO (assistent Moreki) 

- Stretchlog bij de jeugd 
door H. HEYNDRICKX (kinesitherapeut nationaal elftal KBVB) 

- Praktische toepassingen van stretchlog bij voetballers 
door M. SABLON (adjunct-bondscoach KBVB) 
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-Voorstelling van videocassette "Stretching voor iedereen" (KBVB) 
door Prof. Dr. M. MUSSEN. 

Seminaries en voordrachten 
BIO:MEDISCHE EN KLINISCHE INGENIEURSTECHNIEKEN 

De Faculteiten Geneeskunde, Toegepaste Wetenschappen en Weten
schappen hebben in de loop van het academiejaar 1993-94 volgende 
seminaries en voordrachten georganiseerd op 
* 6 december 1993 : 

Future role of echocardiography for the assessment of the cardiovascular 
system : Prof. Dr. Ir. B. ANGELSEN (Medica! Teehoical Center -
University of Trondheim, Noorwegen) 

* 31 januari 1994 : 
Reconstructie van MRI-beelden uit de ruwe data : Dirk VAN 
ORMONDT (Faculteit Toegepaste Fysica- Technologische Universiteit 
Delft, Nederland) 

* 7 februari 1994 : 
Continuous ambulatory peritonea! dialysis : Prof. Dr. U. BINSW AN
GER (Universitätsspital- Zürich, Zwitserland). 

Feestzitting 20 jaar 
POSTUNIVERSITAIRE CYCLUS W. DEL VA 

De Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, een recyclagecursus voor rechts
practici die opgericht werd in 1973, besloot dit jaar - ter gelegenbed van 
het 20-jarig bestaan - met een bijzondere academische zitting in de Rechts
faculteit op 10 december 1993. 
Prof. Marie-Thérèse MEUL TERS-KLEIN hield de feestrede "Quelques 
réflexions sur l'état des personnes". 
Nadien volgden drie korte toespraken over "20 jaar PUC Delva" door de 
heer F. VAN PARYS (Ere-eerste-voorzitter van het Hof van Beroep 
Gent), de heer W. DESMET (Eerste voorzitter van het Hof van Beroep 
Gent) en Prof. Dr. M. STORME (Universiteit Gent). 
Tenslotte werd hulde gebracht aan de initiatiefnemers van deze postuniver
sitaire cyclus, de heer FransVAN PARYS en Wijlen Prof. W. DEL VA. 
Het bestuurscollege van de RUG kende trouwens op 10 december 1993 de 
medaille van de Universiteit toe aan de heer VAN PARYS. 



116 

OONFOCALSC~GLASERNUCROSCOOP 

Een van de lichtmicroscopische technieken is de confocal scanning laser 
microscoop : via zogenaamde optische coupes kan men objecten 
bestuderen in drie dimensies. Met behulp van computertechnologie kan 
hiennee een natuurgetrouw driedimensionaal inzicht verkregen worden in 
de structuur van een microscopisch object. Deze microscopische analyse
techniek is te vergelijken met de computergestuurde tomografie zoals 
gebruikt in de medische diagnostiek. 
In België staan op dit ogenblik een zevental dergelijke microscopen, 
waarvan het exemplaar in het Laboratorium voor Biochemie en Molecu
laire Cytologie (Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische 
Wetenschappen) het eerste was in 1988. 

][. Workshop 

Belangstellenden werden uitgenodigd op de workshop "Confocal micro
scopy" voor een discussie en een uitwisseling van ervaring over 
voormelde techniek. De workshop vond plaats op 10 december 1993 en 
was een initiatief van het Laboratorium voor Biochemie en Moleculaire 
Cytologie (Prof. Patric VAN OOSTVELDT), in samenwerking met de 
Belgische Vereniging voor Celbiologie. 

][][. Conferentie en demonstratie 

Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van een geheel nieuwe confocal 
scanning laser microscoop organiseerde voonneld laboratorium op 19 mei 
1994 een conferentie met demonstratie. Twee pioniers in de confocale 
microscopie, Dr. BRAKENHOFF (Amsterdam) en Dr. J. DE MEY 
(Parijs), toonden met behulp van stereoprojectie de mogelijkheden aan van 
de confocale microscopie; Dr. DIXON (Groot-Brittannië) illustreerde de 
meest recente ontwikkelingen van confocale microscopie bij de studie van 
levende cellen. De namiddag werd afgesloten met een demonstratie van de 
nieuwe confocale microscoop. 

Activiteiten 
GRIEKENLANDCENTRUM 

Het Griekenlandcentrum werd begin mei 1990 in de schoot van de 
klassieke filologie (nu vakgroep Latijn en Grieks) opgericht. Naast 
classici, zoals voorzitter Prof. Gunnar DE BOEL, zijn er o.a. ook 
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(kunst)historici, aardrijkskundigen en slavisten bij betrokken; kortom het 
is de bedoeling iedereen die interesse heeft voor Griekenland of de Griekse 
cultuur wil propageren aan te spreken. 
Naast tal van activiteiten, werden tijdens het academiejaar 1993-94 diverse 
voordrachtavonden georganiseerd. Prof. H. HOKWERD A uit Groningen, 
een van de meest produktieve vertalers uit het Nieuwgrieks, kwam op 15 
december 1993 spreken over de historische en maatschappelijke 
actergronden van de rembetika. 's Anderendaags gaf Prof. HOKWERD A 
voor de studenten een gastcollege over de door hem vertaalde en in een 
doctoraatsproefschrift bestudeerde Dimitris Chatzis, meer bepaald over 
diens visie op de Nieuwgriekse traditie en ideologie. In januari 1994 had 
K. DEMO EN, secretaris van het Griekenlandeen trom, het over de relatie 
tussen hellenisme en christendom in de Late Oudheid. Classica en slaviste 
Prof. J. VERBBCKEN sprak op 23 februari 1994 over "De Byzantijnse 
erfenis van de Slavisch-orthodoxe wereld". Op 30 maart 1994 ging men 
de luchtige toer op met "Griekenland en stripverhalen" door classicus P. 
VERSTAPPEN. De voordracht werd gei1lustreerd met dia's. In het 
Peristilium liep op dat oge~~lik een tentoonstelling over hetzelfde 
onderwerp. Prof. Dr. Heidi MULLER tenslotte besprak op 20 april 1994 
Goethe en Griekenland, waarbij o.m. Goethes minder bekende 
vertaalwerk van Griekse volksliederen aan bod kwam. 
De Stedelijke Migrantendienst organiseerde op 5 maart 1994 in het 
stadsconservatorium een optreden van het Roumeii-koor van Istanboel met 
vooral Griekse stadsmuziek. 

Colloquium 
VERTALEN HISTORISCH BEZIEN 

Door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) en 
de Contactgroep Vertaalwetenschap werd in december 1993 een tweedaags 
colloquium rond "Vertalen historisch bezien : vertaaldiscours, 
vertaalprakti jk, vertaalhistorie" georganiseerd. 

Op het progamma sonden diverse lezingen rond de drie thema's : 

* 16 december 1993 : 
-Opening door Prof. Dominique Wll..LEMS, decaan van de Faculteit 

Letteren en Wijsbegeerte 
- Inleiding door Dr. Theo HERMANS (University College London) 

Vertalen, vertaaldiscours, vertaalwetenschap en onze historie 
- Drs. Winibert SEGERS & Dr. Henri BLOEMEN (KVH Antwerpen) 
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Vertaling en disseminatie. 
Bij het vertalen van Jacques Derrida's 'Envois' 

- Dr. Marysa DEMOOR (NFWO/Universiteit Gent) 
"The meaning of a word ... " : vertaalsters en vertaalpraktijk in Enge
land rond de eeuwwisseling 

- Drs. Anneke DE VRIES (VU Amsterdam) 
Vertaalnormen in Nederlandse Bijbelvertalingen door de eeuwen heen 

- Dr. Ton NAAUKENS (Amsterdam) 
De autonomie van vertaalopvattingen bij schrijvers-vertalers in Neder
land in de eerste decennia van de twintigste eeuw 

* 17 deCember 1993 : 
- Drs. Paul DIRKX (NFWOIKU Leuven) 

In alle talen zwijgen. Implicite functies van vertaalpolitiek in de Bel
gische literaire context 

- Dr. Luc KORPEL (Schiedam/ Amsterdam) 
Het vertalen verhandeld. Emancipatie van het Nederlandse vertaaldis
cours tussen 17 60 en 1830 

- Dr. Klaas Wll.LEMS (Universiteit Gent) 
Tussen vertaalbaarbeid en onvertaalbaarheid. Prolegomena voor een 
fenomenologie van het vertalen 

- Prof. Lieven D'HULST (RUCA/HIVT Antwerpen) 
Enkele stellingen over de historiografie van de vertaalwetenschap 

- Drs. Manhijs BAKKER (Amsterdam) 
Meta-sprong en wetenschap : een kwestie van discipline 

-Slot. 

Studiedag 
SCHENGEN,ONBEGRENSDESAMENWE~G 

De vakgroep Strafrecht en criminologie (voorzitter: Prof. Dr. Brice DE 
RUYVER) van de Universiteit Gent organiseerde samen met het 
gelijknamig departement aan de UCL, op 17 december 1993 in het 
Europees Parlement een studiedag met als thema "Schengen, onbegrensde 
samenwerking". 
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Programma: 

Voormiddag 
- Verwelkoming 

Prof. Dr. B. DE RUYVER (Universiteit Gent - Vakgroep Strafrecht 
en criminologie) 

- De herstructurering van de politieke samenwerking aan de justitiële 
rechtshulp in het kader van de Europese Gemeenschap en de Raad van 
Europa 
Prof. Dr. C. FUNAUT (Katholieke Universiteit Leuven - Mdeling 
Strafrecht, strafvardring en criminologie) 

- De politiële samenwerking in· de Euregio Maas-Rijn voor en na de 
Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord Schengen 
S. BRAMMERTZ (Substituut-Procureur des Konings, Eupen) 

- Vragenronde 
- De Uitvoeringsovereenkomst van Schengen en de grensoverschrijdende 

criminaliteit in de regio Zuid-West-Vlaanderen, Zuid-West-Henegouwen 
en Noord-Frankrijk 
0 Prof. Dr. B. DE RUYVER (Universiteit Gent - Vakgroep Strafrecht 

en criminologie) 
0 Dr. W. BRUGGEMAN (Kolonel bij de Rijkswacht, Commandant van 

het Rijkswachtgebied Oost- en West-Vlaanderen) 
0 P. ZANDERS (Majoor bij de Rijkswacht, Generale Stafvan de Rijks-

wacht, Directeur Internationale Relaties) 
- Vragenronde 

Namiddag 
- De toepassing van de Uivoeringsovereenkomst van het Akkoord van 

Schengen - stand van zaken 
D. FLORE (Ministerie van Justitie - Bestuur Criminele Zaken, Adjunct
Juridisch Adviseur) 

- Vragenronde 
-Debat 

Moderator : D. STERCKX en A. BRAlBANT 
Prof. Dr. L. VAN OUTRIVE (Europees Parlementslid) 
G. DEPREZ (Europees Parlementslid) 
J. DEFRAIGNE (Europees Parlementslid) 
P. ST AES (Europees Parlementslid) 
J. V ANDEMEULEBROUCKE (Europees Parlementslid) 

- Vragenronde 
-Coda 
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Prof. Dr. H. BOSLY (Université Catholique de Louvain - Afdeling 
Criminologie en strafrecht). 

Lezingen 
GERECHTELUXEGENEESKUNDE 

De lezingenreeks forensische psychiatrie die Prof. Dr. Myriam VAN 
MOFFAERT (Psychiatrie RUG) vorig academiejaar organiseerde onder de 
titel "Dokter Wolf in medische schaapskleren : macht, sex en geld" kende 
een groot succes. 
Dit succes leidde tot een tweede reeks lezingen dit academiejaar, waarbij de 
focus van delicten en daders verbreedde naar slachtoffers en 
hulpverleners. 
De lezingen, vooral bedoeld voor studenten en professioneten Guristen, 
politiemensen, psychiaters, psychologen, sociale werkers), vonden plaats 
op: 
* 17 december 1993 : 

-Dr. C. Dll..LEN (UIA en Militair Hospitaal) 
"Eerste Hulp" bij psychotraumata 
Rampen en hun psychologische gevolgen : zijn posttraumatische stoor
nissen (angst en slapeloosb~id. .. ) bij zowel de slachtoffers als de hulp
verleners (ambulanciers, politie ... ) te voorkomen ? 

* 14 januari 1994 : 
-Prof. Dr. P. COSYNS (UIA) 

Suïcide na Homicide , 
Gezindsmoord gevolgd door Zelfmoord (wat bezielt een persoon die 
zijn echtgeno(o)t(e) en/of kinderen doodt en daarna een zelfdoding on
derneemt? 

* 28 januari 1994 : 
- Prof. Dr. M. V ANDENBROECK (KUL, Bierbeek) 

De psychopatische persoonlijkheid 
Wat is psychopatie ? Zijn psychopaten koele gevoelloze en doelbe
wuste personen die toerekeningsvatbaar zijn voor eventuele delicten of 
(en?) zijn zij zieke persoonlijkheden die voortherapie vatbaar zijn? 
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Gastcolleges 
NIEUWS1E GESCHIEDENIS 

De vakgroep Nieuwste geschiedenis organiseerde in de loop van 1994 een 
reeks gastcolleges op 
* 12 januari 1994 : 

- Drs. Pieter LAGROU (KU Leuven - V alegroep Moderne geschiede
nis): 
Herdenken en vergeten. De politieke verwerking van verzet en vervol
ging in België en Nederland na 1945 

* 19 januari 1994 : 
- Dr. Guy VANSCHOENBEEK (AMSAB) : 

Arbeidscultuur 
* 9 februari 1994 : 

- Dr. Georgi VERBEECK (KU Leuven) : 
De culturele wortels van de Duitse "Sonderweg" 

* 2 maan 1994: 
- Prof. Hans RIOHART (RU Utrecht) : 

De jaren zestig 
* 24 maan 1994 : 

-Prof. Werner CORNELIS (RUCA- College voor de OntwikkP-lings
landen): 
Desintegratieprocessen in de Derde Wereld 

- Prof. Patriek V ANDERMEERSCH (RU Groningen) : 
Psychoanalyse en geschiedenis. 

* 
Dag van de nieuwste geschiedenis 

De Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (BVNG), die alle 
onderzoekers van het land over de 19e- en 20e-eeuwse geschiedenis 
verenigt, organiseerde op 23 april 1994 in de Blandijn haar "Dag van de 
nieuwste geschiedenis". 

In elf thematische sessies gingen een vijftigtal sprekers in op uiteenlopende 
onderwerpen als de nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, de 
geschiedenis van Wallonië, het Belgisch patronaat, economische 
collaboratie, de geschiedenis van Zaïre, ecologische geschiedenis, de 
geschiedenis van de vrouw, macro-economische geschiedenis, arbeiders
beweging, rechtsgeschiedenis, beeldvorming van revoluties. 
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De dag wilde vooral de kwaliteit en diversiteit van het historisch onderzoek 
aan de Belgische universiteiten benadrukken. Tevens stelden jonge 
licentiaten de resultaten van hun onderzoek voor. 

HET ANDERE LANDSCHAP 

H. Voordrachten 

Voor de vijfde maal werd de lezingenreeks ''Het andere landschap" aan de 
RUG georganiseerd. De lustrumviering op 10 september 1994 bestond uit 
een alternatieve stadswandeling, gevolgd door een plechtige zitting in de 
Aula, met op het programma : 
- Welkomsttoespraak door Prof. Jacques W~LEMS, rector van de Uni

versiteit Gent 
- "Het Andere Landschap, een monument" door Prof. Luc DAELS en me

dewerkers 
- Feestrede door de heer Johan SAUWENS, Vlaams Minister van verkeer, 

buitenlandse handel en staatshervorming, bevoegd voor monumenten en 
landschappen. 

Prof. Dr. Luc DAELS en zijn collega's van de vakgroep Geografie kozen 
voor deze jubileumeditie van "Het andere landschap" het thema "Het Land
schap in de Kunst". Aan de bewt kwamen : 
- Het Landschap in de Muziek : op 13 januari 1994 

door Prof. Dr. H. SABBE (vakgroep Kunst-, muziek- en theaterweten
schappen) 

- Het Landschap in de Literatuur en de Poëzie : op 3 februari 1994 
door Prof. Dr. A. GAUTIER (paleontoloog verbonden aan de RUG en 
publicist) 

- Kunstzinnige landschappen : op 3 maart 1994 
door Prof. Dr. M. ANTROP (vakgroep Geografie) 

- Het Landschap in de Schilderkunst : op 31 maart 1994 
door Prof. Dr. L. DAELS (vakgroep Geografie) 

Alle lezingen werden gehouden in de Aula. 

HL Excursies 

Zoals de traditie het wil trok het team van Prof. DAELS er ook dit jaar op 
uit om de geheimen die de alledaagse landschappen verbergen te onthullen. 
Dit gebeurde tijdens ééndaagse uitstappen : 
- Het Soete Waasland, van oubollig naar nieuwbollig : op 4 mei 1994 
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o.l.v. Em. Prof. Dr. F. SNACKEN 
- Landschap en historische bouwmatrialen tussen Leie en Mandel : op 7 

mei 1994 
o.l.v. Prof. Dr. L. DAELS, Prof. Dr. R. NUS en Dr. A. VERHOEVE 

- De Boulonnais na de Eurotunnel : op 19 mei 1994 
o.l.v. Prof. Dr. M. ANTROP en Drs. R. KNAEPEN 

- Met de Hertog van Brabant op jacht en veroveringstaebt in de Kempen : 
op 27 mei 1994 
o.l.v. Drs. R. KNAEPEN en J. BASTIAENS 

-De bergen van de Kempen: op 4 juni 1994 o.l.v. Dr. R. GOOSSENS. 

Lessenreeks 
LAND INFORMATIE SYSTEMEN 

Op 18, 19, 25 en 26 januari 1994 werd, in het kader van het Postuniver
sitair Onderwijs aan de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste 
Biologische Wetenschappen, de lessenreeks Land Informatie Systemen 
(LIS) georganiseerd. 
Deze reeks belichtte theoretische en praktische aspecten van het gebruik 
van LIS bij het beheer van vegetatie, bodem en water, waarbij speciale 
aandacht gaat naar het gebruik van nieuwe technieken, zoals teledetectie, 
geostatistiek en digitale terreinmodellen voor de opbouw en het beheer van 
geografische databanken. 
De lessenreeks mikte specifiek op academici in overheidsinstellingen, 
studiebureaus en onderzoeksinstellingen betrokken bij of met interesse 
voor het gebruik van geografische informatiesystemen voor het beheer van 
landelijk gebied; het initiatief ging uit van de vakgroepen Bos- en 
waterbeheer, Bodembeheer en -hygiëne en Toegepaste wiskunde, 
biometrie en procesregeling. 

V oordrachtenreeks over de 
ISLAM 

In samenwerking met diverse organisaties organiseerde het Centrum voor 
Godsdienstwetenschappen van de RUG een voordrachtenreeks over "De 
rijkdom van de Islam". Wetenschap, spiritualiteit, filosofie en economie 
werden er belicht vanuit een islamitische invalshoek. 



De reeks omvatte vier avonden : 
* 19 januari 1994 : 
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Prof. Dr. F. VANDAMME (RUG) ingeleid door Prof. Dr. R. PINX
TEN (RUG) : Wetenschap en Islam 

* 17 februari 1994 : 
de heer ROUSSEAUX (Qadiriyye-genootschap) ingeleid door Prof. Dr. 
F. VANDAMME (RUG) : Spiritualiteit en Islam 

* 17 maan 1994 : 
Prof. Dr. H. DETIIIER (VUB) ingeleid door de heer Omar VAN DEN 
BROECK (Islamitisch Cultureel Centrum, Brussel) : Filosofie en Islam 

* 21 apri11994 : 
Prof. ROGIERS (RUG) en de heer BOULIF : Economie en Islam. 

Vervolmakingsdag 
DE TOEKOMSTVAN HET GEZINSBEDRUF 

Op 26 januari 1994 organiseerde de Faculteit Landbouwkundige en Toege
paste Biologische Wetenschappen, samen met het Agrarisch Comité -
Stichting Lodewijk de Raet en met medewerking van de Vlaamse Gemeen
schap, een vervolmakingsdag rond het thema "De toekomst van het 
gezinsbedrijr'. 
Het gezinsbedrijf staat momenteel volop in de belangstelling en dit als 
gevolg van een aantal beleidsplannen (MAP, GATI, Groene Hoofd
structuur) die volgens een aantal waarnemers de toekomst van het familiale 
landbouwbedrijf in gevaar brengen. Bedoeling van deze studiedag was 
over de positie van het familiale bedrijf na te denken en van gedachten te 
wisselen. 

Na de veiWelkoming en de probleemstelling door respectievelijk V oorzitter 
Ir. J. DE BRABANDERE en RUG-Prof. Dr. Ir. L. MARTENS, werd het 
ondeiWerp aan de hand van drie toespraken ingeleid Ir. G. PEVENAGE 
en H. EVERAERT, onderzoekers van het LEI, wezen op een aantal 
structurele tendenzen en gingen na in welke mate de afvloei van bedrijven 
bepaald wordt door deze ontwikkelingen. Aan de voorzitter van de 
Belgische Boerenbond Dr. Jur. R. EECKLO was gevraagd in te gaan op 
de kansen en de bedreigingen voor het gezinsbedrijf en de voorwaarden 
aan te duiden die volgens de beroepsorganisatie nodig zijn voor een 
verdere ontplooiing van het familiale bedrijf. De derde spreker, Ing. A. 
VERDEGEM (CV FLIP), lichtte vanuit zijn ervaring in de toeleverende 
sector een aantal alternatieve organisatievormen voor het gezinsbedrijf toe 
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en speelde in op de vraag hoe gezinsbedrijven de toenemende kapitaals
behoefte kunnen opvangen. 

In het afsluitende panelgesprek o.l.v. de heer SCHROOTEN, journalist en 
auteur van een boek over de toekomst van de landbouw, werden de 
thema's verder uitgediept en nog niet aan bod gekomen vragen aangekaart 
Aan dit panelgesprek namen naast de sprekers eveneens Ir. I. HASPE
SLAGH (Ardovries NV), Dr. Jur. S. LAMBRECHT (Danis NV) en Ir. 
M. LEBLEU (ABS) deel. 

Studiedag 
OPLEIDING VOOR KINDERGPV ANG 

"Wie in een crèche of als onthaalmoeder instaat voor kinderopvang, moet 
grondig op die taak voorbereid worden". Die stelling kwam aan bod op 
een studiedag, die op 9 februari 1994 in de Dunantiaan werd gehouden 
onder de titel "Kleine kinderen opvangen, dat kan toch iedereen". 
De dag werd georganiseerd door het Vormingscentrum voor de 
Begeleiding van het Jonge Kind met de bedoeling een maatschappelijke 
discussie op gang te brengen over de vraag of we, nu zoveel jonge 
kinderen aangewezen zijn op opvang buiten huis, die opdracht kunnen 
blijven toevertrouwen aan niet of laag opgeleide mensen. 

Activiteiten 
OOOONAFA 

Het Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea 
organiseerde in de loop van 1994 volgende activiteiten op 
* 15 februari 1994 : 

Thema-uiteenzetting door Prof. Dr. R. LEMEUR en medewerkers over 
"Het onderzoek aan het Laboratorium voor Plantecologie" (Faculteit 
Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Vak
groep Toegepaste ecologie en milieubiologie, RUG) 

* 15 maan 1994: 
Voordracht door Dr. Arnout ZWAENEPOEL (Laboratorium Morfolo
gie, Systematiek en Ecologie van de Planten, RUG) over "Veld- en 
labo-experimenten in wegbennen" 

* 26 maan 1994 : 
Kryptogamen-excursie naar het natuurreservaat "De Westgeul" (Neder
land) o.l.v. Dr. Maurice HOFFMANN 
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* 19 april1994 : 
V oordracht door Dr. Ir. HAEGEMAN (Rijksstation voor Sierplanten
teelt, Merelbeke) over "Ontstaan en ontwikkeling van het Knolbegonia
complex" 

* 10 mei 1994: 
V oordracht door Prof. Dr. H. DUMONT (Laboratorium Ecologie der 
Dieren, Zoögeografie en Natuurbehoud, RUG) over "De UNCED (Uni
ted Nations Conference on Environment and Development; Rio, juni 
1992): de consequenties" 

* 28 mei 1994 : 
Excursie naar "De kalkgraslanden en calcifiele bossen van de 
Boulonnais" o.l.v. Dr. Arnout ZWAENEPOEL en Dr. Maurice 
HOFFMANN 

* 13 St(Jltember 1994 : 
V oordracht door Prof. Dr. Nico KOEDAM (Laboratorium Algemene 
Plantkunde en Natuurbehoud, VUB) over "Aspecten van de flora van 
Slovenië". 

Namiddag rond 
PSYCHOLOOISCHE PROBLEMENVAN 

GEZONDHEIDSWERKERS 

Op 16 februari 1994 organiseerde het Seminarie voor Arbeidsgeneeskunde 
(vakgroep Maatschappelijke gezondheidszorg) een namiddag rond 
"Psychologische problemen van gezondheidswerkers". 
Prof. Dr. M. V ANHOORNE beet de spits af met "Geestelijke gezondheid 
van artsen: epidemiologische gegevens". Dan kwam Dr. ANSOMS aan de 
beurt; hij had het over "Psychische aandoeningen bij gezondheiswerkers. 
Klinische ervaring". De namiddag eindigde met een lezing "Bum-out bij 
verplegenden" door Dr. DE TURCK. 

Lezingencyclus 
MILIEUFILOSOFIE 

De Universiteit Gent organiseerde een lezingencyclus "Milieuftlosofie". De 
reeks opende op 24 februari 1994 met een inleidende voordracht van Prof. 
Dr. Etienne VERMEERSCH in Auditorium B op de Blandijnberg. 
Na Prof. VRMEERSCH volgden nog: 
- Johan BRAECKMAN (3 maart) over "De milieucrisis in historisch pers

pectief' 
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- Michel VANDENBOSCH ( 10 maart) over "Dierenrechten en dieren
bevrijding. Ethische grondslagen van een sociale beweging" 

-Johan BRAECKMAN (17 maart) over "Wetenschappelijke ecologie en 
rndikale ecologie" 

- Wim DE TEMMERMAN (24 maart) over "Crimethink : over duurzame 
ontwikkeling" 

-Jaap KRUITHOF (31 maart) over "Ecologie en politiek". 

Europees projekt voor 
AIDSPREVENTIE 

Prostituées vormen een risicogroep voor AIDS en worden vaak door de 
gewone gezondheidszorg onvoldoende bereikt. EUROPAP (European 
Intervention Projects AIDS Prevention Prostitutes) is een Europees project 
dat de talrijke plaatselijke initiatieven voor AIDS-preventie bij prostituées, 
zoals PASOP in Gent, evalueert. De coördinatie werd toegewezen aan de 
Universiteit Gent, met name aan Dr. Ruud MAK van de vakgroep Maat
schappelijke gezondheidszorg. Dr. MAK is specialist Seksueel Overdraag
bare Aandoeningen (SOA) en medeoprichter en voorzitter van PASOP. 
In he Pand werd van 24 tot 26 februari 1994 de eerste bijeenkomst van 
EUROPAP gehouden. De bedoeling van deze workshop was een eerste 
maal ervaringen uit te wisselen en te bepalen hoe AIDS-preventie het best 
kan aangepakt worden bij prostituées. 

Opening 
SPORTCENTRUM UZ 

Sportgeneeskunde kent een explosieve ontwikkeling en wordt een 
volwaardige wetenschap. Op 4 maart 1994 werd het Centrum voor 
Sportgeneeskunde van het Gentse Universitair Ziekenhuis officieel 
geopend. In het multidisciplinair centrum kunnen zowel recreatie- als 
competitiesporters terecht, zowel amateurs als topsporters. Directeur van 
het centrum is Dr. ROUSSEAUX. 
Ter gelegenheid van de opening van het centrum had op 5 maart 1994 in 
het Internationaal Congrescentrum in Gent een symposium plaats, waarbij 
de recente fysiologische en traumatische aspecten van voetbal werden 
benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij werd uitvoerig 
aandacht besteed aan de voorbereiding, ook op medisch vlak, van de Rode 
Duivels op het WK voetbal 1994 in de Verenigde Staten. 
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Tentoonstellingen 
RUG-PLANTENTUIN 

Diverse Gentse kwekers stelden interieurplanten ter beschikking, die van 
16 tot 24 apri11994 in de RUG-Plantentuin tentoongesteld werden. 

Tijdens een minitentoonstelling van 12 tot 15 mei ademde de Plantentuin 
een Japanse sfeer uit. De Vlaamse Bonsaivereniging stelde zo'n 130 
bonsaiboompjes tentoon. Er waren exemplaren tussen van meer dan 150 
jaar oud. De tentoonstelling werd geopend op 11 mei door Miet SMET, 
Minister van Arbeid en Tewerkstelling. 

De Syndicale Kamer van de Belgische Tuinbouw hield op 4 en 5 juni voor 
de tweede keer haar tuinbouwmeeting in de Plantentuin; de volgende 
meeting was voorzien voor 3 en 4 september. 

Van 25 juni tot 3 juli pakte de Plantentuin uit met de tweede internationale 
tentoonstelling over vleesetende planten. 

Op 23 en 24 juli kon men getuige zijn van een uitzondelijk spektakel. De 
bloemen van twee van de grootste waterleliesoorten ter wereld stonden in 
volle bloei. 

De tentoonstelling over paddestoelen opende haar deuren op 28 september 
en liep tot 4 oktober. 

Daar bovenop werden vier tweedaagse plantententoonstellingen georgani
seerd op 5 en 6 maart, 4 en 5 juni, 3 en 4 september en 3 en 4 december; 
deze lente-, zomer-, herfst- en wintertentoonstellingen konden gratis 
bezocht worden. 

Cyclus voor 
PRAKTIJKVORMING EN -STUDIE 

(CYPRES 1994) 

Onder de titel "Cyclus voor praktijkvorming en -studie" (Cypres) 
organiseerden de vakgroep Sociaal recht van de RUG en ASSOCIARE 
een reeks avonden; tijdens die vergaderingen werd kommentaar gegeven 
op en gediscussieerd over de belangrijkste evoluties in het sociaal recht 
sinds januari 1993. 
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Programma: 

* 8 maan 1994: 
Thema: Federaal en Vlaams werkgelegenheidsbeleid na het crisisplan: 

convergerende of uiteenlopende stimulansen ? 
Voorzitter: Prof. Dr. W. VAN EECKHOUTIE (voorzitter Vakgroep 

Sociaal recht) 
Inleiding : Katrien NEYT (assistente vakgroep Sociaal recht) en Pierre 

GRIFFET (directeur Sociaal Secretariaat Securex) 
* 29 maan 1994 : 

Thema : Sociale zekerheid en besparingen : bedoelingen en werkelijkheid 
Voorzitter: Johan VERSTRAETEN (administrateur-generaal RKW) 
Inleiding : Bruno LIETAERT (assistent Vakgroep Sociaal recht) en Jo 

DE COCK (adjunct-administrateur-generaal RSZ) 
* 19 apri11994: 

Thema : Oorlog en vrede : geoorloofdheid, voorkoming en oplossing 
van klassieke en nieuwe vormen van collectieve conflicten 

Voorzitter: Jan ROMBOUTS (administrateur-generaal Dienst Collec
tieve Arbeidsbetrekkingen) 

Inleiding : Prof. Dr. P. HUMBLET (docent Universiteit Gent en UIA) 
en Jacques PETIT (voorzitter Arbeidsrechtbank Gent) 

* 10 mei 1994 : 
Thema: De invloed van de rechtspraak van het Europees Hofvan Justi

tie en van het Arbitragehof op het Belgisch sociaal recht : gelijk 
zijn is niet altijd gelijk krijgen 

Voorzitter: Prof. Dr. B. DUBOIS (hoogleaar Universiteit Gent) 
Inleiding : Mieke DELCOUR (assistente vakgroep Sociaal recht), Fran

cis HERBERT (advocaat Loeff, Claeys, Verbeke) en Prof. 
Dr. P. EECKHOUT (docent Universiteit Gent). 

Opening 
INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR 

SCANDINAVISCHE S1UDIES 

Op 10 maart 1994 werd aan de RUG het Interuniversitair Centrum voor 
Scandinavische Studies (ICSS) geopend door Rector Jacques WILLEMS. 
Dit gebeurde in het kader van de Vijftiende Scandinavistendagen van het 
Nedelandse Taalgebied, die gewijd waren aan "De Scandinavische talen in 
het Europa van de toekomst". Uit de referaten die afgevaardigden van 
Noorse, Zweedse, Deense en Finse beleidsorganen en universiteiten van 3 
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tot 11 maart 1994 in Gent hielden bleek bezorgdheid over de toekomst van 
hun "kleine" talen. 
Het ICSS is een kennis- en informatiecentrum op gebied van de Scandina
vische landen, talen en culturen én een samenwerkingsverband tussen de 
universiteiten van Gent en Groningen. Het centrum bundelt de deskundig
heid die de universiteiten van Gent en Groningen m.b.t. Scandinavië 
bezitten. Naast de participerende Scandinavische instituten kan het ICSS 
ook een beroep doen op de specifieke know-how i.v.m. Scandinavië die 
in andere afdelingen van beide universiteiten aanwezig is. 
Het bestuur van het ICSS bestaat uit : 
-Prof. Dr. Godelieve LAUREYS (voorzitter), hoogleraar Scandinavische 

talen (Universiteit Gent) 
- Ir. Dr. h.c. Lars MALMROS, oud Algemeen Directeur Volvo Gent 
-Prof. Dr. Alan SWANSON, hoogleraar Scandinavische talen (Rijksuni-

versiteit Groningen) 
- Prof. Dr. Louwrens HACQUEBORD, directeur Arctisch Centrum 

(Rijksuniversiteit Groningen) 
- Phil. Mag. Marja-Liisa KARPPINEN, Education Counsellor bij de 

Finse Vertegenwoordiging bij de EU. 

Academischezitting 
VLAAMS-RUSSISCHE ONDERWUSSAMENWERKING 

Sedert januari 1994 verbleven 5 docenten-onderzoekers van de U ral State 
V ocational Pedagogical University of Ekaterinburg aan de RUG voor een 
opleidings- en bijscholingsprogramma variërend van 3 tot 9 maanden. Dit 
gebeurde in het kader van het Vlaams-Russisch Onderwijsakkoord dat in 
september 1993 werd afgesloten tussen de Russische Federatie en de 
Universiteit Gent en dat vooral door het Vlaamse Ministerie voor 
Onderwijs gefinancierd wordt. 
Tijdens een academische zitting in het Russisch Instituut aan het Sint
Pietersplein, bespraken Gentse en Russische professoren op 28 maart 
1994 hun eerste ervaringen. Er waren toespraken door Rector J. 
WILLEMS; Minister van Onderwijs L. VAN DEN BOSSCHE; Directeur 
van het Russisch Instituut Prof. H. DE MAEGD; Prof. F. VANDAMME 
van de vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap en Dr. N. 
WACHRAMEJEWA van de Ural State Vocational Pedagogical University 
of Ekaterinburg. 

Op 27 maart werd de Gentse Universiteit ook bezocht door zo'n twintig 
Russische academische beleidsverantwoordelijken: rectoren, vice-rectoren 
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en decanen uit Moskou, St.-Petersburg, de Oeral enz. Een bezoek aan het 
Russisch Instituut en Sidmar stond op het programma; de voorzitter van 
het R.l. René BRÜCK is eveneens bestuurslid van Sidmar. 

GENDERSTUDIES AAN DE RUG 

Het Centrum voor Genderstudies van de Universiteit Gent organiseerde 
opnieuw een reeks lunchlezingen in het gebouw aan de Baertsoenkaai 3. 
Programma: 
* 28 maan 1994 : 

- Dr. Anita DE WINTER (RUG) 
Vrouwen en psychofannaca :·weer een keurslijf ! 

-Dr. Denise DE WEEROT (RUG) 
Vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog: de problematiek van de bron 

- Yves TSJOEN (RUG) 
Vrouwen in het werk van Leo Pleysier 

* 29 maan 1994 : 
- Myriam DE PAUW (RUG) 

Pro-feministische mannenstudies 
- Rita MULIER ( Opdrachthoudster voor Emancipatiezaken van het Mi

nisterie van de Vlaamse Gemeenschap) 
Knelpunten bij positieve acties 

- Dr. Ir. Cecile CRUTZEN (Open Universiteit - Amsterdam) 
Feminisme en informatica 

Colloquium 
B01HO STRAUSS 

Theater Area organiseerde samen met de RUG, het Museum voor Heden
daagse Kunst, de Academie en het Muziekconservatorium een driedaags 
colloquium "Portret van de cynische mens". Dit gebeurde naar aanleiding 
van de nieuwste Areaproduktie "Het congres. De keten der vernederingen" 
naar Botho Strauss. 
Het colloquium werd op 28 maart 1994 in het Pand geopend met een try
out van de voorstelling. 
Op 29 en 30 maart werd een reeks lezingen gegeven. Regisseur Dirk 
BUYSSE lichtte het stuk en zijn concept toe. Prof. Dr. Jaak DEVOS 
situeerde "De keten der vernedering" binnen het werk van Botho Strauss. 
Prof. Dr. Julien QUACKELBEEN had het als psychoanalyticus over het 
"Unheimliche" bij Strauss. Botho Strauss werd vanuit het hedendaags 
cynisme benaderd door Prof. Dr. Freddy DECREUS. Frank V ANDE-
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VEIRE besprak cynisme en erotiek in het plastisch werk van Klossowski, 
dat aansluitend in het Pand werd tentoongesteld. Leraar scenografie Sjoerd 
PARIDAEN lichtte een projekt toe dat de studenten van de Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten realiseerden n.a.v. het stuk van Strauss. 
Geertrui DAEM had het over "Stereotiepen en man-vrouw beelden in 
Strauss' roman". 

ERASMUS-VIDEOCONFERENTIE 
aan de RUG 

Sinds jaar en dag werken de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste 
Biologische Wetenschappen van de RUG en de Landbouwuniversiteit 
Wageningen nauw samen op onderwijs- en onderzoeksgebied d.m.v. 
uitwisseling van studenten en docenten, gezamenlijke onderwijsprogram
ma's en intensieve cursussen. 
Door de digitale videomogelijkheden krijgen beide universiteiten lenerlijk 
bij elkaar een voet in huis. Zo stonden zij op 29 april 1994 een uur lang in 
rechtstreekse verbinding. In het kader van een Erasmus-project discus
sieerde Prof. Patriek SORGELOOS (V alegroep Dierlijke produktie; aqua
cultuur) met zijn collega's SARGENT en VERRETH, die zich in 
Wageningen bevonden. Ook hun assistenten en studenten (waaronder 
talrijke buitenlandse Erasmus-studenten) konden deze "lange-afstand"
uiteenzetting meevolgen. 
De apparatuur werd geleverd door Belgacom, terwijl het Academisch 
Rekencentrum van de RUG zorgde voor de nodige logistieke 
ondersteuning. De rectoren van beide universiteiten drukten de wens uit op 
de ingeslagen weg van de internationalisering van hun onderwijspro
gramma's verder te gaan. 
Ook de Europese Commissie wil in de toekomst investeren in deze nieuwe 
vergadercultuur. In het toekomstige onderwijsprogramma van de Europese 
Unie (luisterend naar de weinig technologische naam SOCRA TES) is de 
promotie van afstandsonderwijs immers een speerpunt 
Het project kwam tot stand door de samenwerking tussen : 
- de vakgroep Dierlijke produktie (Prof. Patriek SORGELOOS - RUG) 
- het Academisch Rekencentrum (Prof. Geert DE SOETE - RUG) 
- de Dienst Europese Onderwijsprojecten (Mevr. Lieve BRACKE - RUG) 
-de vakgroep Visteelt en visserij (Prof. Johan VERRETH- Wageningen) 
-Belgacom. 
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Colloquium 
RIMPELS IN HET WA TER 

MILIUFILOSOFIE TUSSEN VRAAG EN AN1WOORD 

Prof. Dr. Etienne VERMEERSCH, stichter en bezieler van het Centrum 
voor Milieufilosofie en Bio-ethiek van de RUG, werd op 30 april 1994 -
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag (op 2 mei) in de Aula 
gehuldigd. 
Tijdens een colloquium "Rimpels in het water - Milieufilosofie tussen 
vraag en antwoord" werd hem het boek met dezelfde titel aangeboden. 
Milieufilosofie is voor de auteurs een basis om alle facetten van onze 
maatschappij, ook de filosofie zelf, kritisch te bekijken. De meeste 
filosofen, die voor het boek een bijdrage levetden, hielden een lezing. 

Prognunma: 

- Opening van het colloquium : Prof. Dr. Jacques WILLEMS, Rector van 
RUG 

- Prof. Dr. Jaap KRUITHOF (Vakgroep Wijsbegeerte en moraalweten
schap RUG): 
De waardenproblematiek 

-Prof. Dr. Hugo VAN DEN ENDEN (Vakgroep Wijsbegeerte en moraal
wetenschap RUG) : 
Gevaarlijke tendenzen tot ethische klimaatvervuiling in geneeskunde en 
gezondheidszorg 

- Prof. Dr. Freddy VERBRUGGEN (Vakgroep Wijsbegeerte en moraal
wetenschap RUG) : 
"Ik ben isolationist, mijn naam is Monroe: reflekties vanuit een bescha
digd leven " (Benn/ Adomo) 

- Prof. Dr. Hans ACHTERHUIS (Afdeling Wijsbegeerte en maatschappij
wetenschappen, Universiteit van Twente, Enschede, Nedeland): 
Technologie : tussen vrees en hoop 

- Dr. Ton LEMAIRE (Théveny, Frankrijk) : 
Naar een antropokosmologie 

-Drs. Wim DE TEMMERMAN (Vakgroep Wijsbegeerte en moraalweten
schap RUG): 
"Est-il bon? Est-il méchant ?"Over natuur en de Verlichting 

- Prof. Dr. Wouter ACHTERBERG (Faculteit der Wijsbegeerte, Univer
siteit Amsterdam, Amsterdam, Nederland) : 
Milieucrisis, Markt en Democratie 

- Afsluiting van het colloquium : Prof. Dr. Etienne VERMEERSCH 
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voor de 46e keer het Internationaal Symposium over Fytofarmacie en 
Fytiatrie. Prof. Dr. Ir. D. DEGHEELE was voorzittr van het symposium. 
De plenaire vergadering werd geopend door Dr. Stan FINCH (W arwick, 
United Kingdom) met een voordracht over de nieuwste ontwikkelingen en 
de toekomstperspectieven van de geïntegreerde gewasbescherming in de 
vollegronds groententeelt 
Na deze inleidende voordracht werd de tweejaarlijke prijs "Prof. JozefVan 
Den Brande" (genoemd naar de stichter van het symposium) uitgereikt. 
Deze prijs gaat naar onderzoekers die een internationale bekendheid 
verworven hebben op het gebied van de gewasbescherming en die 
daarenboven ook regelmatig deelgenomen hebben aan het symposium. Dit 
jaar ging de prijs naar Prof. Joop VAN LENTEREN van de vakgroep 
Entomologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
Vervolgens werden in 16 verschillende secties lezingen gehouden over de 
meest uiteenlopende onderwerpen binnen de gewasbescherming : 
entomologie, biologische en geïntegreerde bestrijding van insekten, 
bestrijding van voorraadbeschadigers, insecticiden, signaalstoffen, 
nematologie, herbiciden, fyopathologie, biologische bestrijding van 
schimmels, fungiciden, fytovirologie, pesticiden-residu's ... Honderd
zeventig wetenschappers legden hun laatste nieuwe bevindingen ter 
discussie voor aan een internationaal publiek dat bestond uit voorlichters 
en onderzoekers van universiteiten, opzoekingsstations en industrie. De 
fytofarmaceutische industrie zorgde voor enkele primeurs: de proefresul
taten van enkele nieuwe pesticiden en pesticide-formuleringen werden 
voor de eerste keer aan een wetenschappelijk publiek voorgesteld. 

Internationale cursus over 
ERFELUKE ZIEKTEN 

Van 18 tot 21 mei 1994 werd door afdelingen van de Faculteit 
Geneeskunde en het Universitair Ziekenhuis, met de steun van de 
Pederation of European Biochemica! Societies (FEBS) en de Europese 
Commissie (D.G. XII, Medical Research Division), een praktische 
training over "Diagnostische laboratoriummethoden bij peroxisomale 
ziekten" georganiseerd. Het betreft hier de groep aangeboren 
stofwisselingsziekten die alle gepaard gaan met ernstige aantasting van het 
zenuwstelsel, zoals adrenoleukodystrofie ("Lorenzo's oil ") en de ziekte 
van Zellweger. 

De cursus was opgebouwd uit zeven verschillende laboratoriumsessies 
van elk vier uur, waar groepjes van 7-8 deelnemers eigenhandig een aantal 
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stappen verrichtten van de diagnostische methoden. Bovendien waren er 
elke dag tutoriallectures toegankelijk voor iedereen : 
* 18 mei 1994: 

Voorzitter: Prof. Sidney GOLDFISCHER (New York) 
-Prof. J.M. SAUDUBRA Y (Parijs): Clinical presentation of peroxiso

mal disorders 
-Prof. J.J. MARTIN (Antwerpen): Neuropathology 
- Prof. P. WILLEMS (Antwerpen) : DNA-diagnosis of X-ALD prena-

tal & carriers 
* 12 mei 1994: 

- Prof. C. JACOBS (Amsterdam) : Stabie isotope dilution chromato
graphy-mass speetrometry ofperoxisomal metabolites: pre- and post
natal investigations 

* 20 mei 1994 : 
-Dr. M. MARTINEZ (Barcelona): Polyunsaturated fatty acidsin patho

genesis and treatment of peroxisomal disorders 
* 21 mei 1994: 

-Plenaire discussie "Diagnostics work-up in peroxisomal disorders", 
voorgezeten door Prof. J. LEROY (Kindergeneeskunde UZ), met 
o.m. Prof. B.T. POLL-THE (Utrecht), Dr. R.J.A. WANDERS (Am
sterdam), Dr. H. MANDEL (Haifa) 

Het organiserend team van deze cursus was interuniversitair en internatio
naal : Dr. R.B.H. SCHUTGENS (AMC, Amsterdam), Prof. G. MAN
naerts (KUL), Prof. Ph. EVRARD (UCL), Prof. A. DE PAEPE (Centrum 
Medische Genetica, UZ), Prof. G. DACREMONT (Kindergeneeskunde 
RUG & UZ), Prof. Frank ROELS (Menselijke Ontleedkunde en Embryo
logie, RUG). Voor de laboratoriumsessies werd verder nog een beroep 
gedaan op een reeks specialisten, zowel technici als academici: Dr. R.J.A. 
WANDERS en medewerkers (Amsterdam), Prof. P. VAN VELDHOVEN 
(KUL), Dr. J.F. GADISSEUX (UCL), Dr. Marc ESPEEL, Dr. I. 
KERCKAERT en medewerkers (Menselijke Ontleedkunde en 
Embryologie RUG). 

RUG-opgravingen te 
PESSINUS 

"De opgravingen van de RUG te Pessinus (Turkije)" was een kleine foto
tentoonstelling in de Koninklijke Musea vlakbij het Ju belpark te Brussel. 
Van 20 mei tot 28 augustus 1994 werd daar door de afdeling Archeologie 
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van de RUG een beeld opgehangen van de archeologische vondsten in de 
antieke stad Pessinus (Turkije - Centraal-Anatolië). 
Er werd aandacht besteed aan de historische achtergrond van de stad, de 
ontdekking van de site, het landschap en het territorium van Pessinus, de 
Frygische en Hellenistische periode en de resten van de Romeinse 
verstedelijking. Ook de meer recente sporen van de Byzantijnse stad en 
burcht werden behandeld. Tenslotte werd stilgestaan bij de wetenschappe
lijke methodes die bij het onderzoek gebruikt worden. 

Plechtige slotzitting lessenreeks 
INLEIDING TOT DE MILIEUPROBLEMATIEK 

Op 27 mei 1994 werd in de Aula de multidisciplinaire lessenreeks 
"Inleiding tot de milieuproblematiek" plechtig afgesloten. 
Deze opleiding had plaats van januari tot mei 1994 en werd reeds voor de 
derd maal in 4 jaar tijd georganiseerd door het Centrum voor Milieusane
ring en het Centrum voor Milieurecht van de RUG. Zoals de 2 vorige 
edities, omvatte de lessencyclus twee afzonderlijke reeksen : "Milieurecht 
voor niet-juristen" en "Milieusanering voor niet-technologen", elk met 16 
verschillende thema's, die door deskundige lesgevers uit het hele Vlaams 
land werden behandeld. De belangstelling was opnieuw overweldigend : 
meer dan 250 cursisten (advokaten, ambtenaren, juristen, berijfsleiders, 
leraars, magistraten, onderzoekers, politiefunctionarissen, politici en 
milieuverantwoordelijken) woonden de uiteenzettingen bij en ontvingen 
tijdens de plechtige slotzitting een certifikaat als bewijs van de opgedane 
kennis. 
De lessenreeks "Inleiding tot de milieuproblematiek" vormt het volwaardig 
complement van de één- en tweejarige (Nederlandstalige en Engelstalige) 
postgraduaatopleidingen in de milieuwetenschappen, milieutechnologieën 
en milieusanering, waarin de RUG in de loop van de laatste 20 jaren meer 
dan 700 milieuspecialisten heeft gevormd van universitair niveau, die 
thans tewerkgesteld zijn in ongeveer alle milieusectoren in het Vlaamse 
land. 
Met de plechtige slotzitting werd deze lessenreeks afgesloten met twee 
thema-uiteenzettingen over actuele milieuvraagstukken. Twee prominente 
sprekers (op zeer hoog niveau) dagelijks betrokken bij de milieuproblema
tiek in Vlaanderen, lichtten hun visie hierover toe. 
De Heer F. VAN SEVENCOTEN, Administrateur-generaal bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) hield een uiteenzetting over "Planning als 
instrument voor een substantiële verbetering van de leefmilieukwaliteit in 
Vlaanderen". De heer MAENHA UT, Gedelegeerd Bestuurder van de 
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Scheikundige Industrie Regio Vlaanderen (SIREV), bracht het standpunt 
van de industrie naar voor in zijn voordracht over "Visie van de industrie 
op milieubeleidsplanning". 
De NV Sidmar besliste de dynamiek van de RUG op het vlak van 
postgraduaatmilieu-onderwijs te ondersteunen door het toekennen vanaf 
het academiejaar 1994-95 van een "Milieuprijs-Sidmar". 

2nd International Symposium on 
HORMONE AND VETERINARY DRUG RESIDUE ANAL YSIS 

Van 30 mei tot 3 juni 1994 organiseerde het Laboratorium voor 
Bromatologie, vakgroep Bioanalyse van de Faculteit van de 
Farmaceutische Wetenschappen, in Brugge het "2nd International 
Symposium on Hormone and Veterinary Drug Residue Analysis". 
Na drie succesrijke organisaties in Gent in 1988, 1990 en 1992 was 
ditmaal het congrescentrum Oud St.-Jan het trefpunt van al wie 
wetenschappelijk of beroepsmatig te maken heeft met residuen van 
geneesmiddelen in prodokten van dierlijke oorsprong. 
De wetenschappelijke sessies werden op 1 juni geopend door Prof. Dr. J. 
WILLEMS (Rector van de RUG) en door Dr. A. BOENKE (vertegen
woordiger van de Europese Commissie). 
Het symposium bestond uit plenaire lezingen op uitnodiging en uit 
mededelingen, zowel mondeling als in postervorm, na selectie van de 
inzending door het International Scientific Committee. Daarnaast was er en 
tentoonstelling van apparatuur. 
De onderwerpen van de plenaire lezingen waren : "Veterinaire geneesmid
delen :dispositie, biotransformatie en risico-evaluatie" door Dr. FINK
GREMMELS van de Universiteit te Utrecht; "Ontwikkelingen in de 
residu-analyse en de studie van het metabqlisme of groeipromotoren door 
massaspectrometrie" door Prof. ANDRE van de Ecole Vétérinaire te 
Nantes; "Mogelijkheden en beperkingen van elektrochemische scheidingen 
in de sporenanalyse" door Prof. P. SANDRA van de Universiteit Gent; 
"Studies in verband met het metabolisme en de detectie van anabole 
steroïden bij het paard" door Dr. E. HOUGHTON van het Horseracing 
Forensic Laboratory van Newmarket; "Nieuwe massaspectrometrische 
strategieën in de residu-analyse" door Prof. J. VAN DER GREEF van het 
TNO in Zeist en tenslotte "Immunochemische detectie van antibiotica en 
sulfonamiden" door Prof. MÄRTLBAUER van de Universiteit van 
München. 
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De diverse ingewnden mededelingen waren gegroepeerd rond een viertal 
thema's : anabolica, kiemgroeiremmende stoffen, beta-agonisten en 
corticosteroïden. 
Prof. Dr. Apr. C. VAN PETEGHEM was congresvoorzitter. 

Colloquium 
INDICATOREN VOOR HET VLAAMS ONDERWIJS 

In het kader van de OESO loopt een projekt over onderwijsindicatoren 
(INES), waaraan de Vlaamse Gemeenschap intens meewerkt. Om de 
resultaten van het Vlaamse en het internationaal onderzoek te toetsen aan 
de kennis en de ervaringen van het Vlaamse onderwijsveld, organiseerden 
de betrokken partijen op 4 juni 1994 in de Aula een colloquium met als 
thema "De effectieve impact van indicatoren op het beleid". 

Programma: 

-Inleiding: Prof. J. DE GROOF 
- Het belang van indicatoren voor het onderwijsbeleid : Prof. J. HEENE 
-Exemplarische benadering: Prof. J. VANDAMME 
- Interconnectie van indicatoren: Prof. F. DAEMS 
-Praktijkervaringen 
-Vraagstelling 
- Werkgroepen : 

o Onderwijsresultaten 
° Functioneren van de school 
0 Studieloopbaan 
0 Attitudes en verwachtingen 
° Kostprijs van het onderwijs 

- Indicatoren als component voor kwaliteitszorg : Prof. J. HEENEen 
Prof. R. IN 'T VELD 

- Slottoespraak : Minister VAN DEN BOSSCHE. 

OPEN UNIVERSITEIT GENT 

Jr. Open dag 

De Open Universiteit van de RUG organiseerde op 4 juni 1994 een open 
dag om haar aanbod van cursussen universitair afstandsonderwijs aan het 
grote publiek voor te stellen. 
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Er is keuze uit in totaal zo'n 250 cursussen in 7 wetenschapsgebieden : 
bedrijfs- en bstuurswetenschappen; cultuurwetenschappen; economische 
wetenschappen, natuurwetenschappen, rechtswetenschappen, sociale 
wetenschappen, technische wetenschappen. 
De centrale doelstelling van het Open Afstandsonderwijs is het toeganke
lijk maken van het hoger onderwijs voor volwassenen. Hiertoe werd een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse universiteiten en de 
Nederlandse Open Universiteit afgesloten zodat studenten uit Vlaanderen 
onder dezelfde voorwaarden als de Nederlandse studenten aan de Open 
Universiteit kunnen studeren. 
Sinds de start in 1984, studeerde nog maar één persoon af aan het Gentse 
Studiecentrum; op 12 oktober 1993 kreeg Sonja VERCAMMEN in de 
Aula het diploma van ingenieur informatica. Het Studiecentrum Open 
Universiteit te Gent staat onder leiding van de heer Hubert DE SAEDE
LEER. 

ll. Studiedag 

Het Studiecentrum Open Universiteit Gent van de RUG profileert zich, via 
een Eurofarmproject als EuroStudieCentrum. Het Euroformproject Gent is 
een open netwerk van verschillende instellingen die open en afstandsieren 
aanbieden, gecoördineerd door het EuroStudieCentrum Gent. Dit gebeurt 
met de steun van het Europees Sociaal Fonds. 
Ten behoeve van de professionalisering van zijn partners, organiseerde het 
EuroStudieCentrum Gent op 26 september 1994 een studiedag rond de 
toepassingsmogelijkheden van multimedia en telematica in het (afstands) 
onderwijs. De bedoeling was mensen betrokken bij onderwijs en 
onderzoek in het algemeen en cursusontwikkelaars in het bijzonder, te 
laten zien welke ondersteunende mogelijkheden multimedia en telematica 
kunnen bieden. 

Programma: 

- Verwelkoming door Prof. L. DE MEYER (Prorector Universiteit Gent) 
- "Inleiding multimedia : Virtuele en Uitgebreide Realiteit, geen kunst om 

de kunst" door 
Prof. F. VANDAMME (Universiteit Gent) 

- V oorstelling Eurofarmproject van de Open Universiteit Gent door dhr. 
R DE SAEDELEER met demonstratie door dhr. G. VAN BELLE 
"Nieuwe Media, Cultuur en Onderwijs" 
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- V oorstelling Eurofarmproject van de KlliO (Katholieke Industriële Ho
geschool 0.-Vl.) 
door Prof. A. GOV AERT met demonstratie door 
Ing. J. STAELS "Het maken van MET A, een multimedia-applicatie 
rond studievaardigheidstraining" 

- Demonstratie van de auteur software "Question Mark Designer voor 
Windows" door 
Prof. R. NYNS (FUCAM) en Dr. Ir. C. REYNAERTS (Reynaerts 
Software, Engineering & Publishing - Bonheiden) 

- "Van multimedia naar telematica. De EDUBOX als toepassing van com
puter conferencing" door 
Prof. K. BOON (Open Universiteit Heerlen) 

- 'RUGnet en Internet: huidige toepassingen en toekomstperspectieven" 
door Prof. G. DE SOETE (Universiteit Gent). 

6e Internationaal symposium over 
LUMINESCENCE SPEerROMETRY IN BIOMEDICAL 

ANALYSIS 

Het zesde internationaal symposium over "Luminescence speetrometry in 
biomedical analysis" had in Gent plaats van 5 tot en met 7 juni 1994. 
Tijdens deze bijeenkomst werd extra veel aandacht besteed aan de 
nieuwste technologische ontwikkelingen in biomedische analyse waarbij 
gebruik gemaakt wordt van luminescentie. Door hun hoge gevoeligheid en 
selektiviteit winnen dergelijke analyses snel aan belang. Gezien uiterst 
minimale hoeveelheden van belangrijke signaalstoffen aangetoond kunnen 
worden in biologische vloeistoffen zoals bloed en urine, is het mogelijk 
ziektebeelden in een zeer vroeg stadium op te sporen. 
Het organisatiecomité bestond uit de RUG-Professoren W. BAEYENS en 
D. DE KEUKELEIRE; Prof. S. SCHARPE (UIA); Prof. B. DEL 
CASTllLO (Madrid) en Prof. K. IMAI (Tokio). 

Tentoonstelling 
BLOEMEN IN DE AULA
PROFFEN IN DE STRAAT 

Talrijke straatnamen in de Gentse regio dragen de naam van verdienstelijke 
Gentse professoren. Anne-Marie SIMON-VAN DER MEERSCH en 
Elienne LANGENDRIES, van het RUG-Archief, lieten van 16 tot 21 juli 
1994 via een tentoonstelling in de Aula het grote publiek kennis maken met 
de "prof achter de straat". De Syndikale Kamer van de Belgische 
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Tuinbouw was mede-exposant en zette de hoogleraren letterlijk in de 
bloemetjes. 
Via de tentoonstelling kon het Gentse publiek kennis maken met een kleine 
selectie van 11 namen uit de binnenstad. Het betreft de professoren G. 
Callier, P. Fredericq, V. Fris, J. Heremans en J. Schrant uit de Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte; J. Guislain en J.F. Kluyskens uit de Faculteit 
Geneeskunde; Ch. Andries enG. Magnel uit de Toegepaste Wetenschap
pen; J. Plateau uit de Wetenschappen en Fr. Laurent uit de Faculteit 
Rechten. Zij hebben zich op velerlei gebieden verdienstelijk gemaakt, niet 
alleen in hun professorale loopbaan, maar ook in de stadspolitiek en in de 
Vlaamse Beweging. 

RUG viert 
GENTSE FEESTEN 

Zoals steeds tijdens de Gentse Feesten zetten bepaalde afdelingen van onze 
universiteit ook dit keer hun deuren open voor het publiek. 

De Vrienden van de Plantentuin hielden dagelijks (van 17 tot 24 juli 1994) 
gratis rondleidingen. Er werd een algemeen overzicht gegeven van de 
diverse afdelingen en serres. Verder stonden er thematische wandelingen 
op het programma, o.m. over waterplanten, geneeskrachtige planten, 
klimplanten en tropische voedselplanten. 

In het Museum voor Dierkunde kon men terecht van 17 tot 25 juli 1994. In 
het keldercomplex van de Ledeganek schuilt een unieke kollektie van 
opgezette dieren, skeletten en modellen. 

De Historische Onderwijskollektie van Prof. Karel DE CLERCK aan de 
Baertsoenkaai kon eveneens bewonderd worden en wel van 18 tot en met 
22 juli. In het onderwijsmuseum vindt men antiek schoolmeubilair, 
± 25.000 leerboeken, 3.000 wandplaten, een kantonnale onderwijsbibio
theek, archieven van inspecteurs enz ... Er wordt een beeld geschetst van 
het lager onderwijs tijdens de periode 1900-1940 aan de hand van uiteen
lopende voorwerpen uit de "school van toen". 
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Internationaal 
TAALKUNDIG CONGRES 

Het "21st International Systematic Functional Congress (ISFC '94)" had 
plaats van 1 tot 5 augustus 1994 in het RUG-gebouw aan de Hoveniers
berg. 
Thema van dit congres was "Functions of Language". Bedoeling was 
linguïsten die met functionele taalkundige modellen bezig zijn, samen te 
brengen om zo tot een vruchtbare wisselwerking te komen tussen 
functionele theorie en haar toepassingen op diverse gebieden als 
onderwijskundige en klinische linguïstiek, stylistiek, vertaalstudies, 
artificiële intelligentie en communicatiestudies. 
Aan de plenaire zittingen en workshops namen taalkundigen deel uit 
verschillende Europese landen, de Verenigde Staten, Canada, Australië, 
Ja pan, China, etc. 
Naast het internationaal ISPC-comité en het plaatselijk organisatiecomité 
was het program!Pa-comité in handen van Kristin DA VIDSE (KU 
Leuven), Dirk NOEL (HIVT Antwerpen) en Anne-Marie V ANDENBER
GEN (Universiteit Gent). 

22e Internationaal 
NEMA TOLOGISCH SYMPOSIUM 

Tijdens de periode 7 tot 12 augustus 1994 werd aan de RUG voor de 22e 
maal het tweejaarlijks Internationaal Netnatologisch Symposium georgani
seerd. 
Het organisatiecomité, dat werd voorgezeten door Prof. Dr. A. 
COOMANS van de vakgroep Morfologie, systematiek en ecologie, was 
samengesteld uit onderzoekers van de Universiteit Gent, het Centrum voor 
Landbouwkundig Onderzoek en de Katholieke Universiteit Leuven. 
Ongeveer 300 nematologen, afkomstig uit meer dan 50 verschillende 
landen, kregen tijdens het symposium de gelegenheid onderzoeks
resultaten uit te wisselen en deel te nemen aan workshops en colloquia 
over plantenparasitaire aaltjes, bij insecten parasiterende nematoden en 
over vrijlevende nematoden. 

VLAAMS KUL TIJURDEBAT 

Het Talencentrum van de RUG hield in de Aula op 20 augustus 1994 een 
debat over "Taal en kulturele identiteit van Vlaanderen in Europa". 
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Moderator was Siegfried BRACKE (BRTN); in het panel zaten Jozef 
DELEU (hoofdredacteur Ons Erfdeel), Gouverneur Herman 
BALTHAZAR, Agalev-Europarlementslid Magda AELVOET en Prof. 
Johan TAELDEMAN. 
Het debat werd gehouden in het kader van de zomercursus Nederlandse 
Taal en Kultuur. 56 Zuid- en Oosteuropese studenten Nederlands kregen 
in het Talencentrum gedurende drie weken een uitgebreide rondleiding in 
de Vlaamse taal- en kultuur. Enkele studenten vormden een tweede panel. 
Het debat draaide vooral rond de overlevingskansen, de uitstraling en de 
promotie van de Vlaamse kultuur in Europa. 

Tweede internationale cursus 
DE 1EELT VAN EE1PADDESTOELEN OP 

TROPISOI LANDBOUWAFVAL 

Om te voldoen aan de veelvuldige vraag uit ontwikkelingslanden om 
inlichtingen m.b.t. de teeltmogelijkheden van voedzame eetpaddestoelen, 
werd door het Laboratorium voor Fytopathologie en fytovirologie 
(vakgroep Gewasbescherming) via de VLIR bij ABOS een stageproject 
ingediend. Dit project werd in 1991 goedgekeurd en in augustus 1992 
voor het eerst gerealiseerd met 20 deelnemers uit 16 verschillende landen 
(Bangladesh, Brazilië, Burundi, Egypte, Filippijnen, Guatemala, Indië, 
Kenia, Marokko, Mexico, Pakistan, Rwanda, Thailand enz.). 
Ook dit jaar was er een "Training course for the cultivation of edible 
mushrooms on tropical agricultural waste", nl. van 22 augustus tot 20 
september 1994. Promotor was Prof. Dr. Ir. J. POPPE. 

Europees congres voor 
PSCHOSOMA TISCHE GENEESKUNDE 

"Bio-psycho-sociale gezondheidszorg als complement van de 'high-tech' 
geneeskunde" was het thema van de "20th European Conference on 
Psychosomatic Research" (ECPR), die van 24 tot 27 augustus 1994 onder 
voorzitterschap van Prof. Dr. Myriam VAN MOFFAERT gehouden werd; 
Dit congres was uniek omdat het niet, zoals de meeste medische 
congressen, gericht is op een bepaalde groep artsen of specialisten. Uit alle 
hoeken van Europa kwamen allerlei medische specialisten, huisartsen, 
verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden in Gent 
samen om met elkaar van gedachten te wisselen vanuit een gemeenschap
pelijke bekommernis : de zorg verbeteren voor de 'hele' patiënt. 
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Elke ochtend waren er hoofdlezingen over belangrijke maar vaak contro
versiële thema's zoals: 
- Kan je patiënten leren beter omgaan met kalmeermiddelen ? 
- Hoe is het gesteld met de gezondheid van onze jeugd ? 
- Welke gevolgen hadden politieke veranderingen in Europa voor de ge-

zondheidszorg ? 
-Hoe ervaart een therapeut zijn eigen ongeneeslijke ziekte? 
-Waarom worden veel depressies bij bejaarden miskend? 
- Hoe bereid je kinderen en hun ouders voor op een pijnlijk operatie ? 
- Is de relatie tussen dokter en patiënt anders als het om een man of vrouw 

gaat? 
-Zijn zelfbulpgroepen concurrenten van de artsen? 
- Is menopauze een ziekte ? 

Op de tweede congresdag, had ook de première-voorstelling voor Europa 
plaats van de voorlichtingsvideo 'Skin Deep', gemaakt door de 
Amerikaanse Disney-studio's en bedoeld om jongeren te waarschuwen 
voor het gevaar van eetstoornissen : een overdreven wens naar slankheid 
kan snel uitmonden in anorexia nervosa (magerzucht) of boulimie 
(vraatzucht). 
In de namiddag waren er tegelijkertijd in een tiental zalen verschillende 
discussiegroepen aan de gang. Zowat alle domeinen van de 
gezondheidszorg kwamen ter sprake. 

* 
Samen met de Huisartsenvereniging Gent, het Nederlands Huisartsenge
nootschap en de Commissie Psychosociale Problematiek van de Weten
schappelijke Vereniging Vlaamse Huisartsen werd aansluitend op 27 
augustus een satellietsymposium voor huisartsen gehouden over 
depressie, soma en seks, onder de titel "Dokter ik kan niet meer ... ". 

8e STIKSTOF WORKSHOP 

Van 5 tot 7 september 1994 werd in het Aula-complex van de Universiteit 
Gent, tijdens de "Se Stikstof Workshop", gedicussieerd over alle aspekten 
die met stikstof in de landbouw te maken hebben. Deze bijeenkomst werd 
voor de eerste keer in België georganiseerd. 
En 300-tal wetenschappers uit 30 verschillend landen deelden hun meest 
recente bevindingen mee. Centraal stond het op punt stellen van het juiste 
evenwicht tussen enerzijds het produceren van voldoende voedsel voor 
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een steeds toenemende wereldbevolking en anderzijds het veilig stellen van 
het leefmilieu voor de komende generaties. 
Aan bod kwamen problemen rond stikstofuitloging en grondwaterpollutie, 
de invloed van stikstof op de aantasting van de ozonlaag en het broeikas
effekt, ammoniakemissie en zure neerslag, evenwichtige stikstotbemes
tingsadviezen, stikstofopname door planten en diverse stikstofomzettings
mechanismen. 

Symposium 
JEUGD EN FITIIEID 

Het gebouw van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschap
pen stond op 17 september 1994 volledig in het teken van "Jeugd en 
fitheid". Het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding van de RUG en de 
Bond voor Lichamelijke Opvoeding Oost-Vlaanderen organiseerden er het 
derde Vlaams Sportwetenschappelijk Symposium. 
Ongeveer tweehonderd geïnteresseerden, van sporttrainers en leerkrachten 
lichamelijke opvoeding tot geneesheren en paramedici, woonden de 
lezingen bij; facetten als "Gezondheidsgerelateerde fitheid - Beleid -
Begeleiding" werden belicht 
Coördinator van het symposium was Prof. Dr. Jacques VRIJENS. 

Studiedag 
ORTHOPEDAGOGISCHE EN ORTilO-AGOGISCHE 

INTERVENTIETECHNIEKEN 

I.s.m. de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent organi
seerde de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging van Orthopedagogen 
(VWVO) op 20 september 1994 een studiedag rond "Orthopedagogische 
en ortho-agogische interventietechnieken". 
Deze studiedag moest zowel praktijkmensen (orthopedagogen, 
psychologen, logopedisten, kinesisten, maatschappelijke werkers, 
professionele opvoeders e.a.) als wetenschappers aanspreken. 
Na de welkomsttoespraak van Prof. Dr. Walter HELLINCKX (voorzitter 
VWVO) en de openingslezing "Visies op orthopedagogische hulpverle
ning" door Prof. Dr. P. DE RUYTER (VU Amsterdam), werd het 
grootste deel van de dag in beslag genomen door een reeks workshops : 
- De bewegingspedagogiek van Veronica SHERBORNE, door Gerrit 

LOOTS (orthopedagoog, assistent VUB) 
- Snoezelen en basale stimulatie, door Eliane BONAMIE (orthopedagoge, 

MPI Spermalie Brugge) 
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- Ondersteunende communicatie en orthopedagogiek, door Filip LONCKE 
(orthopedagoog, directeur Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius 
Gentbrugge) 

-Herkennen en doorbreken van weerstand bij multiprobleem gezinnen, 
door Dr. Bas VOGELVANG (projectleider kwaliteitszorg, Associatie 
FIONhuizen Regio Amsterdam) 

- Video-confrontatiemethodiek voor druggebruikers, door Prof. Dr. Erik 
BROEKAERT (voorzitter vakgroep Orthopedagogiek RUG) 

- Gezinsgerichte pedagogische hulpverlening, door Peter BRANTS ( or
thopedagoog, coördinator Orthopedagogische Consultatiedienst, KU 
Leuven) 

- Video-hometraining bij volwassen mentaal gehandicapten, door V eerle 
WELLENS (orthopedagoge) 

- Gentie Training als inspiratiebron bij volwassen mentaal gehandicapten, 
door Karel DE CORTE (orthopedagoog, Bezigheidshome Den Dries 
Evergem) 

- Orthodidactische aanpak van problemen met lezen en spellen, door Erik 
Bll..LIAERT (orthopedagoog, directeur PMS Mortsel) 

- Ortho-agogische begeleiding van patil:nten met kanker door Prof. Dr. 
Frank DE FEVER (hoofd Eenheid orthopedagogiek, VUB) 

De slotsessie bestond uit een panelgesprek o.l.v. Prof. Dr. Erik 
BROEKAERT "Orthopedagogische en ortho-agogische interventietech
nieken binnen een integratieve handelingspedagogiek". 

2 Filmtentoonstellingen 
JOHAN DAISNE & JOSEPH PLATEAU 

In de rand van het 21e Internationaal Filmfestival van Vlaanderen, liepen 
van 23 september tot 15 oktober 1994 in de Sint-Pietersabdij twee filmten
toonstellingen. V oor die tentoonstellingen werkte het filmfestival ook dit 
jaar weer nauw samen met de Universiteit Gent. 

][. Johan Daisne : tien îdms, tien bioscopen 

Johan Daisne (pseudoniem van Herman Thiery), de magisch realistische 
schrijver van successen als "De trap van steen en wolken" en "De man die 
zijn haar kort liet knippen", had eveneens een grote passie voor de film. 
Zorgvuldig hield hij de kleinste knipsels, foto's, affiches en brieven bij in 
zijn uitgebreid persoonlijk archief. Hij schreef ook heel wat filmkritieken; 
tien films, die hij haatte of de hemel in prees, werden in het festivalpro
gramma opgenomen en in de tentoonstelling voorgesteld aan de hand van 
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documenten uit Daisnes filmarchief, dat zich sinds enkele jaen in de 
Gentse Universiteitsbibliotheek bevindt. Meteen werden daar tien 
bioscopen aan toegevoegd, die Johan Daisne regelmatig bezocht, maar die 
intussen hun deuren hebben gesloten. 
Aansluitend bij de tentoonstelling was er op 8 en 15 oktober een 
stadswandeling langs de verdwenen centrumbioscopen voorzien met o.a. 
een bezoek aan de Capitole. 

II. J oseph Plateau : kunstenaar en wetenschapper 

De Gentse hoogleraar Joseph Plateau wordt beschouwd als een van de 
voorlopers van de film. Plateau realiseerde voor het eerst de visuele 
waarneming van bewegende beelden met zijn toestel, de phenaldstiscoop. 
Veel van de originele apparatuur die hij bouwde en gebruikte bij zijn 
experimenten is bewaard gebleven in het Natuurkundig Laboratorium van 
de Universiteit Gent, waarvan hij trouwens de stichter en eerste directeur 
was. De Collectie Plateau wordt thans bewaard in het Museum voor de 
Geschiedenis van de Wetenschappen van de Universiteit Gent (Sterrecom
plex, Krijgslaan). 

* Actjyiteiten yan de vereni&in& der Geneesheren. 0 u d
studenten der lJpjyersitejt Gent tjjdegs bet academiejaar 
1993-1994 

Voorziner: Dr. G. TEMMERMAN 
Secretaris : Prof. Dr. A. VERBAEYS 
Administratief secretaris : Dhr. A. VAN BAEVEGHEM 
Secretariaat: De Pintelaan 185, 9000 Gent 
Tel. 09/240 33 30 - Fax 09/240 33 90 

A. 7 Se Reeks A vondcolloquia voor de Practicus - m.m.v. de 
Dienst voor Inwendige Ziekten, de Navormings Instituten Oost- & 
West-Vlaanderen en de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerste
lijnsgezondheidszorg RUG 

6 oktober 1993 :KOORTS 

- Fysiopathologische aspecten van koorts: Prof. Dr. E. LACROIX 
-De bejaarde met (weinig) koorts: Prof. Dr. M. AFSCHRIFf 
- De patiënt met koorts na een reis in de tropen : Dr. D. VOGELAERS 
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- (Sub )febrilitas die aansleept : welke investigaties zijn zinvol ? : Prof. Dr. 
W. MICIDELSEN 

De bijdragen werden ingeleid door casussen gepresenteerd door Dr. Fr. 
NOE & Dr. A. GOEMAN 
Moderator : Prof. Dr. J. DE MAESENEER 

20 oktober 1993 : DIARREE 

-Diarree: een kwestie van definities: Prof. Dr. A. ELEWAUT 
- Eenzelfde symptoom, vier verschillende diagnosen - presentatie en 

discussie rond vier casussen van patiënten met diarree 
Casuspresentatie door Dr. H. SOENS en Dr. M. LEMIENGRE. 
Discussie door Prof. Dr. A. ELEWAUT, Prof. Dr. M. DE VOS, Prof. 
Dr. J. VERSIECK & Prof.Dr. A. ELEW AUT 

- Controversen bij de aanpak van diarree : 
0 Wanneer coprocultuur ? 
0 Symptomatische therapie bij diarree 
0 Normalisatie van de intestinale flora met geneesmiddelen ? 
0 Is er plaats voor antibiotica bij diarree ? 
0 Diarree op reis 

Probleemstelling en discussie met de zaal, m.m.v. alle panelleden 
Moderator : Prof. Dr. M. DE MEYERE 

27 oktober 1993 : DORST 

- Dorst en droge mond : waarover gaat het ? : Prof. Dr. R. ROTIIERS 
-Dorst in de huisartspraktijk: een epidemiologische benadering: Dr. G. 

DENECKERE 
- Casuïstiek : twee patiënten met dorst 

Casuspresentatie door Dr. A. DE LEEUW & Dr. G. DENECKERE 
Discussie door Prof. Dr. R. ROITIERS, Prof. Dr. J.M. KAUFMAN, 
Prof. Dr. R. RUBENS & Prof. Dr. R. VANHOLDER 

- Management van dorst door de huisarts : een beslissingsboom : Prof. 
Dr. R. ROTTIERS 

Moderator : Dr. M. VAN DE PUTTE 
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10 november 1993 : ECCHYMOSEN 

-"Alweer en vrouw met blauwe plekken"- diagnostische benadering van 
ecchymosen : Prof. Dr. G. BAELE 

-De prothrombinetijd (P.T.T.) is 2% onder de norm: over de interpretatie 
van stollingstesten: Prof. Dr. G. BAELE 

- Zes korte verhalen met dia's. Wat is uw diagnose ? : Prof. Dr. W. VAN 
HOVE 

- Thrombopenie : van onschuldig tot levensbedreigend : Dr. F. OFFNER 
- De patiënt met anticoagulantia : risico's en behandeling : Dr. J. VAN 

DR<X>GENBROECK 
Casuïstiek door Dr. J. STROBBE & Dr. M. VAN DE PU'ITE 
Moderator: Prof. Dr. A. DERESE 

1 december 1993 : DYSPNOE 

Een multidisciplinaire benadering, via interactieve discussie met de zaal. 
Aandacht wordt besteed aan de verschillende oorzaken van dyspnoe, een 
stroomdiagram voor de uitwerking van dyspnoe wordt toegelicht 
Casuspresentatie door Dr. M. VAN DE PU'ITE & Prof. Dr. J. DE MAE
SENEER 
Panel met Prof. Dr. D. DUPREZ, Prof. Dr. G. JOOS, Prof. Dr. D. 
CLEMENT & Prof. Dr. R. PAUWELS 
Moderator : Dr. G. TEMMERMAN 

B. Operavoorstelling "Man van La Mancha" in de Vlaamse Opera 
te Gent op 6 november 1993 
450 Leden hebben de vertoning bijgewoond 

C. Symposium "Medico-sociale aspecten van het verouderen" 
(Aula, 11 december 1993) 

Voonnidda&: 
Moderator : Prof. Dr. M. MAREEL 
-Moleculaire gerontologie: toekomstperspectieven: Prof. Dr. J. VUG 
- Sur les mécanismes cellulaires du vieillissement :Prof. Dr. J. REMA-

a..E 
Moderator : Prof. Dr. K. VUYLSTEEK 
- Gezondheidsprofielen bij bejaarden: Lic. V. RAES, Lic. L. DE PRINS 
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- Veroudering van de bevolking, levensverwachting en kwaliteit van het 
leven : Dr. G. DOOGHE 

- Geneesmiddelengebruik op oudere leeftijd : Prof. Dr. M. BOGAERT & 
Dr. R. V ANDER STICHELE 

Namidda&: 
Moderator : Prof. Dr. M. AFSCHRIFT 
- Endocrinologie van het verouderen : Prof. Dr. A. VERMEULEN 
- De voeding van de bejaarde : waarom doen we er wat aan ? : Prof. Dr. 

G.VERDONK 
- De psychologie van het ouder worden : een doodlopend straatje of een 

wereld op zich : Prof. Dr. C. JANNES 
- Sensoriële problemen op oudere leeftijd - weerslag op fysisch en mentaal 

functioneren : Dr. B. TEMMERMAN 

Moderator: Prof. Dr. A. KINT 
-Normale en gestoorde slaap bij het verouderen: Dr. D. PEVERNAGIE 
-Toekomstperspectieven bij benigne prostaathypertrofie: Prof. Dr. W. 

OOSTERLINCK 
- Hart- en longfunctie bij bejaarden : Prof. Dr. M. AFSCHRIFT 
- Zinvol ouder worden : een intellectuele en affectieve, een sociale en psy-

chologische opgave : Prof. Dr. L. APOSTEL 

D. 76e Reeks Avondcolloquia voor de Practicus - m.m.v. de 
Navormings Instituten Oost- & West-Vlaanderen en de Vakgroep 
Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg RUG 

2 maart 1994: PSYCHIATRIE- FARMACOLOOIE 
"DEPRESSIE" 

-Wanneer denken aan depressie?: Prof. Dr. C. JANNES 
- Welke geneesmiddelen kunnen gebruikt worden bij depressie ? : Prof. 

Dr. M. BOGAERT 
- En wat dan in de praktijk ? 

Aan de hand van casuïstiek bespreking van praktische modaliteiten van 
therapie :Prof. Dr. M. VAN MOFFAERT & Prof. Dr. M. DE MEYERE 

Moderator : Dr. M. VAN DE PUTfE 
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9 maan 1994 : UROLOGIE - NEFROLOGIE 
''HEMATURIE" 

- Interpretatie van het urineteststrookje : Prof. Dr. N. LAMEIRE 
-Verwijzing: Urologisch ofNefrologisch?: Prof. Dr. R. VANHOLDER 
- Hematurie : de urologische aanpak : Prof. Dr. W. OOSTERLINCK 
-Ongewone oorzaken van "hematurie": Prof. Dr. A. VERBAEYS 
-Stroomdiagram: uro-nefrologische consensus? 

De praktische toepassing van het stroomdiagram door middel van ca
suïstiek uitgetest: Dr. P. SUNAERT 

Moderator : Dr. I. DEVRIENDT 

23 maart 1994 : NKO- STOMATOLOGIE 

1. Acute infectieuze sinusitis 
-Waarde van de diagnosemiddelen: Dr. K. INGELS 
-Wanneer antibiotherapie starten? :Prof. Dr. P. VAN CA UWENBERGE 
-Wanneer geen antibiotheapie starten?: Prof. Dr. M. DE MEYERE 
-Discussie 

2. Stomatologie 
- Ulceratieve letsels van het mondslijmvlies: Prof. Dr. H. SCHAUlTEET 
- Tempora-mandibulaire dysfunctie : Prof. Dr. J. DE BOEVER & Dr. 

L.V AN DEN BERGHE 
- "Mijn therapie bij aftose is : ... " (m.m.v. alle aanwezigen in de zaal, na 

invulling van enquête formulier) 
Moderator: Dr. J. LANNOY 

20 april 1994 : HUIDZIEKTEN/PLASTISCHE HEELKUNDE 

- Het onderzoek van de geJraumatiseerde hand : Prof. Dr. S. MONSTREY 
en Dr. B.V AN BACKLE 

- Borstcorrecties: Prof. Dr. G. MATION 
- Virale xanthemen : Prof. Dr. E. VAN HECKE 
- Magistrale receptuur bij dermatosen : Prof. Dr. A. KINT 
- Decubitus : 

° Conservatieve aanpak: Prof. Dr. J. DEBERSAQUES 
0 Wanneer plastische heelkunde ? :Prof. Dr. S. MONSTREY 
0 Paneldiscussie 

Moderator : Prof. Dr. J. DE MAESENEER 
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27 apri11994 : NEUROLOGIE - NEUROCHIRURGIE 
"EPILEPSIE" 

1. Epilepsie 
-Epilepsie herkennen en classificeren (met video): Dr. L. ALGOED 
- Aanpak van epilepsie : Dr. G. DELAMETI.LEURE 
-Discussie 

Moderatoren : Prof. Dr. J. DE REUCK & Dr. I. DEVRIENDT 

2. Theapie-resistente epilepsie 
-Refractaire epilepsie: Dr. P. BOON 
- Epilepsie-chirurgie : Prof. Dr. L. CALLIAUW 
-Discussie 

Moderatoren : Prof. Dr. J. DE REUCK & Dr. I. DEVRIENDT 

4 mei 1994: VERLOSKUNDE- NEONATOLOOIE 

Partim : Verloskunde : lPost-partum zorg voor de moeder 
- Bloedverlies, een alarmsymtoom : Dr. M. lEMMERMAN 
-Bloedonderzoek post-parturn: Prof. Dr. W. PAREWUCK 
- Borstvoeding en haar verwikkelingen : Dr. P. DEFOORT 
- Anticonceptie post-parturn : Prof. Dr. H. VAN KETS 

Partim : Neonatologie : De neonatus 
-Voeding van de pasgeborene: Dr. K. SMETS 
- "Dokter, mijn baby ziet geel" : Prof. Dr. P. VANHAESEBROUCK 
- Vitamine K ? : Dr. P. GOV AERT 
- Post-couveuse baby's : Dr. Cl. DE PRAETER 
Moderator : Dr. M. BRACKMAN 

25 mei 1994: ENDOCRINOLOOIE- OFTALMOLOOIE 
"DIABETISCHE RETINOPA THIE" 

- Vroegtijdige detectie van diabetes, type ll : Prof. Dr. R. ROTTIERS 
- Screening van de vroegtijdige complicaties : Dr. H. VAN DE CAUTER 
- Nut van de strikte metabole controle : Prof. Dr. R. ROTIIERS 
- Het belang van de fundoscopie : Prof. Dr. J J. DELAEY 
-Wanneer fluo-angiografie?: Prof. Dr. J.J. DELAEY 
- Discussie betreffende de vorige twee thema's 
-Therapeutische mogelijkheden bij diabetische retinapatbie: 

° Conservatieve laserbehandeling : Dr. H. PRIEM 
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0 Heelkundige aanpak : Prof. Dr. H. VERBRAEKEN 
0 Discussie 

Moderator : Dr. G. DENECKERE 
Afslutingsspeech van de 76e Reeks Avondcolloquia: Dr. G. TEMMER
MAN, voorzitter 

E. Avant-première van de film "Schindler's list" 
(1 maart 1994) 
De Vereniging heeft voor haar leden de film "Schindler's list" van 
Steven Spielberg in avant-première aangeboden in "Decascoop" te 
Gent 

F. Ontmoetingsdag Geneesheren-Alumni van de Universiteit 
Gent 
(UZ, 19 maart 1994) 

Symposium "Wat kan de huisarts verwachten van de Gastro
enterologie en de Pathologische Anatomie ?" 

Moderator: Prof. Dr. J. DE MAESENEER 
- Glutenentempathie bij de volwassene : Dr. An ELEWAUT 
- Indicaties voor levertransplantaties : Prof. Dr. J. VERSIECK 
- Inflammatoir darmlijden : Prof. Dr. M. DE VOS 
- Aspiratiecytologie, wanneer en hoe ? : Prof. Dr. C. CUVELIER 
- Post-menopanzaal bloedverlies : Dr. M. COPPENS 
- Gepigmenteerde huidletsels : Prof. Dr. C. DE POTfER 
- Kan iatrogene leverpathologie vermeden worden ? : Prof. Dr. M. 

PRAET 
Memorial uctures 
- De geschiedenis van de evaluatie van de leverfunctie en leverfunctietesten 
anno 1993: Prof. Dr. J. DELANGHE 

- Pathologische anatomie, verleden, heden en toekomst : Prof. Dr. H. 
ROELS 

Viering door de Geneeskundige Alumni-Vereniging en de Faculteit 
Geneeskunde van Prof. Dr. H. ROELS ter gelegenheid van zijn emeritaat 
en een hulde aan wijlen Prof. Dr. F. BARBIER 
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Partnerprogramma : bezoek aan "Het Pand", met rondleiding in het 
museum van de "Stichting Jan Palfijn", de "Bibliotheca Dominica" en het 
Glasramenmuseum 

G. "De Huisarts : een NKO-deskundige" - Colloquia voor 
Huisartsen 
Organisatie : Kliniek voor Neus-, Keel- & Oorheelkunde, de 
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg en de 
Vereniging der Geneesheren, Oud-studenten der Universiteit te Gent 

13 april 1994 : Moderators - Dr. K. INGELS & 
Prof. Dr. J. DE MAESENEER 

- Vroegdiagnostiek en aanpak van slechthorendheid bij kinderen: Dr. I. 
DH<X>GHE 

- Otosclerose en andere anomalieën van de gehoorbeentjesketen : wat biedt 
de heelkunde en wat zijn de alternatieven ? : Prof. Dr. P. VAN CAD
WENBERGE 

- De rol van de NKO-arts bij het slaap-apnoe syndroom : Dr. K. IN GELS 
- Vroegdiagnose en behandeling van het larynxcarcinoom : Prof. Dr. H. 

VERMEERSCH 
- Logopedische behandeling van articulatie-stoornissen : Prof. Dr. J. VAN 

BORSEL 

10 mei 1994 : Moderators - Prof. Dr. P. VAN CADWENBERGE & 
Prof. Dr. M. DE MEYERE 

-Epidemiologie van NKO-infecties in de huisartspraktijk: Prof. Dr. J. DE 
MAESENEER 

- Chronische sinusitis : over- of ondergediagnosticeerd? : Prof. Dr. P. 
VAN CADWENBERGE 

- Behandeling van chronische sinusitis : chirurgie of bestaan er ook andere 
middelen ? : Dr. K. INGELS 

-Acute keelinfecties in de huisartspraktijk-wat doen we er aan?: Prof. 
Dr. M. DE MEYERE 

- Recidiverende acute otitis media bij het kind : bilan en aanpak : Dr. I. 
DH<X>GE 



H. 7e Symposium Geriatrie 
(UZ, 23 april 1994) 
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Organisatie : Prof. Dr. M. AFSCHRIFT - Mdeling Geriatrie van de Dienst 
voor Inwendige Ziekten 

- Anorexie en vermagering : Prof. Dr. W. MieHIELSEN 
- Abdominale ischemie : Prof. Dr. D. VOET 
- Obstipatie en faecale incontinentie : Dr. D. DE LOOZE 
- Colorectaal carcinoma: Prof. Dr. M. DE VOS 

I. Navormingsavond te Terneuzen (NL.) 
( 14 september 1994) 

Het avondcolloquium omtrent "Hematur!e", dat georganiseerd werd op 
9 maart 1994 te Gent, werd integraal gebracht ten behoeve van de 
Zeeuws-vlaamse huisartsen te Terneuzen. 

J. Mini-symposium "Geschiedenis van de Geneeskunde" 
(Het Pand, 28 september 1994) 

Moderator : Prof. Dr. A. VERBAEYS 
-De moeilijke baring door de eeuwen heen : Prof. Dr. M. TIIIERY 
-Wat Guislain reeds voorzag: Prof. Dr. A. EVRARD 
- Nightingale versus Rijksuniversiteit Gent, een onbekend verhaal : Prof. 

Dr. R. RUBENS 
- Waarom ontstond de neurochirurgie in 1887 ? : Prof. Dr. L. CAL

LIAUW 
- Bezoek aan het museum van de Stichting "Jan Palfijn" 
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