
Drs. C. van der Enden 

Drs. Cornelis van der Enden is op 25 augustus 1922 
in Dordrecht geboren. Na in 1938 het diploma van de 
4-jarige Handelsschool behaald te hebben, zette hij 
zijn studie voort en behaalde achtereenvolgens in 1941 
het Staatspraktijkdiploma voor Handel en Administratie 
in 1944 de akte m.o.·boekhouden en statistiek K X. 
In 1958 legde hij met succes aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdarr.het doctoraal examen bedrijfseconomie 
af, metals keuzevakken arbeidsrecht en statistische 
analyse. 

lnmiddels was de heer Vander Enden van 1938 tot 
1944 werkzaam bij de NV Ups'Brandkasten en 
Slotenfabriek, van 1945 tot 1946 bij het Militair Gezag 
en het Nederlands Beheersinstituut en van 1946 tot 
1949 bij de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. 
In 1949 trad hij als chef de bureau in dienst bij Wijnand 
Focking in Amsterdam, waar hij werkzaam bleef tot 
1954. In dat jaar aanvaarde hij een functie bij de NV 
Philips'Gioeilampenfabrieken te Eindhoven, waar hij 
hoofd van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek 
was. 
Van de hand van prof.drs. C. van der Enden verschenen 
diverse publicaties op zijn vakgebied. 

Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de bedrijfs· 
kunde, in het bijzonder de bedrijfssignalering en de 
bedrijfseconomie, geschiedde bij Koninklijk besluit 
nr.4 van 2 januari 1978. 

Dr. D. Horringa 

Dr. Dirk Horringa (1919, Den Haag) legde in 1949 in 
Amsterdam het doctoraal examen sociale geografie 
af (cum laude). Zijn belevenissen als fabrieksarbeider 
in Scandinavie werden verwerkt in zijn proefschrift 
'lndividu en groep in het moderne bedrijf, een in· 
Ieiding tot de bedrijfssociologie'(Groningen 1951). 
Voorts publiceerde hij 'Leiderschap en organisatie 
in de moderne samenleving' (1959, derde druk 1969) 
en 'Ondernemingsbestuur in de moderne samenleving' 
(1966). In deze publicaties wordt veel aandacht be
steed aan de opvolgingsproblemen in de Ieiding van 
grote organisaties. Van 1951 tot heden werkt dr. Horringa 
als organisatie-adviseur. Aanvankelijk bij een groot 
Nederlands bureau, vanaf 1954 zelfstandig. In 1968 
ontstond de maatschap Horringa en de Koning, 
gevestigd te Bilthoven. 
Dit bureau is gespecialiseerd in strategische en 

bestuurlijke adviezen voor ondernemingen en andere 
organisaties, waaronder cooperatieve verenigingen en 
overheidsdiensten. 
Naast zijn werk is dr. Horringa geihteresseerd in de 
bestuursgeschiedenis van handelssteden, met name 
Venetie. 

Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de 
bedrijfskunde, in het bijzonder organisatie-advies
processen, geschiedde bij Koninklijk besluit nr. 18 
van 28 juni 1978. 

Dr.ir. E.A. Koldenhof 

Dr.ir. Eduard Alfred Koldenhof, geboren in 1930, 
legde in 1954 het ingenieursexamen (natuurkunde) 
aan de TH Delft af. In 1963 promoveerde hij aan de 
TH Eindhoven tot doctor in de technische weten· 
schappen op het proefschrift 'Laminaire grenslaag
stroming aan continue cilinders'. 
In 1954 trad de heer Koldenhof als researchmede
werker in dienst bij het Centraal Researchinstituut 
van de AKU. Vervolgens was hij van 1964 tot 1970 
als wetenschappelijk medewerker bij IBM werkzaam 
waarna hij tot 1972 directie·adviseur voor concern
informatieverwerking was bij Turmac-Tobacco NV. 
In 1972 vervulde de heer Koldenhof gedurende 
anderhalf jaar de functie van hoofd van de afdeling 
Organisatie en Automatisering van de NV Uitgevers
maatschappij Elsevier. Hij had toen de concernver
antwoordelijkheid voor de informatieverwerking, 
speciaal met betrekking tot de overgang van een 
kaartsysteem naar een 'data-base' -systeem, waarbij 
ook een selectie en keuze van de concerncomputer 
aan de orde was. Tevens was de heer Koldenhof lid 
van de raad van bestuur, alsmede technisch directeur 
van lnfonet BV. 
Dr.ir. Koldenhof is lid van de raad van bestuur van 
DataVAC BV. 

Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de 
bedrijfskunde, in het bijzonder het gebruik van com
puters voor het besturen van organisaties, geschiedde 
bij Koninklijk besluit nr.ll2 van 28 juli 1977. 

Dr. P.M. Bagchus 

Dr. Paulus Marie Bagchus werd op 30 december 1936 
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