Dr.ir.H.van Riessen
aanvaardde op 9 maart 1962 het ambt van bijzonder hoogleraar in de afdeling der algemene
wetenschappen vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte, om onderwijs te geven in de calvinistische wijsbegeerte, bijzonderlijk in haar
betrekking tot de techniek, met een rede getiteld: 'Filosofie en wijsheid'.
Dr.ir.Hendrik van Riessen werd op 17 augustus 1911 te Bloemendaal geboren. Na genoten
mulo-8-onderwijs volgde hij de m.t.s.-opleiding te Haarlem, waarvan hij in 1931 het einddiploma behaalde. Hij deed vervolgens eindexamen h.b.s.-8 en begon in 1932 aan de
Technische Hogeschool te Delft aan de studie voor elektrotechnisch ingenieur, waarvan
hij het einddiploma in 1936 behaalde. Op 17 juni 1949 promoveerde hij cum laude aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam tot doctor in de wis- en natuurkunde op een proefschrift,
getiteld: 'Filosofie en techniek'. Promotor was prof.dr.G.J.Sizoo, hoogleraar in de natuurkunde aan genoemde universiteit.
Van 1936 tot 1943 was hij in dienst bij de Nederlandse Standard Electric Mij. te 's-Gravenhage. Gedurende een jaar werkte hij voor deze maatschappij bij de Bell Telephone Manufacturing Co. te Antwerpen. Hij nam in de oorlog deel aan de verzetsbeweging. Na de
afwikkeling van enige zaken der illegaliteit was hij na de oorlog enkele jaren als deskundige
verbonden aan de vakverenigingscentrale C.B.C. In 1954 werd hij benoemd tot directeur
van de Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad. Op 1 september 1951 werd hij vanwege de
Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte benoemd tot bijzonder
hoogleraar in de afdeling der algemene wetenschappen der Technische Hogeschool te
Delft, om onderwijs te geven in de wijsbegeerte, bijzonderlijk in haar betrekking tot de
techniek. Zijn inaugurele rede, welke hij hield op 24 oktober 1951 , was getiteld: 'Deverantwoordelijkheid van de ingenieur als wijsgerig probleem'. Prof. Van Riessen was voorts
van 1938 tot 1943 lid van de examencommissie voor radiotechnicus en radiomonteur.
Hij is o.a. lid van het Centraal Com ite van Antirevolutionaire Kiesverenigingen, voorzitter
der L.O.L.K.P.-Stichting, vice-voorzitter van de Stichting 1940-1945, president-curator van
het Christelijk Lyceum te Delft, secretaris van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, lid van het 'Advisory Comittee' van de 'International Association for Reformed
Faith and Action' en lid voor het Ieven van de Stemcommissie der S.S.R.E. Van zijn hand
verschenen verschillende publikaties o.a.: De maatschappij der toekomst; Buurtwerk,
dorps- en wijkcentra; Op wijsgerige wegen; Jeugdwerk onder de loep; Kerk en Jeugdwerk; De verantwoordelijkheid in verval.
Zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Eindhoven
geschiedde met ingang van 1 september 1961 .
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