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Dr. J.J.M. Bakker
Dr. Johannes Jacobus Maria Bakker werd op 28 augustus 1916 te Sloten
(N.H.) geboren.
Na van 1932 tot 1935 in Beverwijk de Kweekschool voor onderwijzers doorlopen te hebben, volgde hij tot 1939 onderwijs aan het Amsterdams avondgymnasium.
Van 1940 tot 1943 en van 1945 tot 1948 studeerde hij aan de Universiteit
van Amsterdam Nederlandse taal en letteren en geschiedenis, met als doctoraal bijvak algemene linguistiek.
Inmiddels was de heer Bakker van 1935 tot 1939 als onderwijzer werkzaam
te Amsterdam. Van 1939 tot 1940 was hij assistent van een inspecteur L.O.
In 1946 trad hij in dienst van De Volkskrant als lid van de redactie
Buitenland en van 1947 tot 1949 was hij leraar aan het gymnasium van het
St. Ignatiuscollege te Amsterdam. In 1948 werd hij tevens rubriekredacteur voor Nederlandse letterkunde van. de Winkler Prins Encyclopedie,
waarna hij in 1949 benoemd werd tot lid van de bureauredactie van de
Winkler Prins Encyclopedieën, in welke functie hij o.m. verantwoordelijk
was voor de rubrieken Nederlandse, Duitse, Engelse, Amerikaanse en
Slavische letteren, algemene linguistiek en fonetiek.
Voorts was hij als medewerker betrokken bij de samenstelling van de
Elsevier Atlassen en Technische W.P.
In dezelfde periode was dr. Bakker verantwoordelijk voor de normalisatie
van de transcriptie van eigennamen in niet-Europees schrift (Chinees,
Arabisch, Cyrillisch) en ontwikkelde hij een methode voor mechanische
alfabetisering van alle typen woorden en eigennamen (ook Arabische) en
voerde hij een statistische analyse uit van de verdeling der tekstruimte
over het alfabet in alle Europese encyclopedieën.
In 1954 kreeg dr. J.J.M. Bakker de leiding van de bureauredactie en van
de planning en organisatie van de tiendelige Algemene Winkler Prins.
In 1957 werd hij belast met het schrijven van het tweedelige Winkler
Prins woordenboek.
I.n 1959 trad dr. Bakker als wetenschappelijk medewerker in dienst van de
T.H. Eindhoven met als opdracht de bevordering van een goede taalbeheersing.
Dr. Bakker is o.m. lid van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen en van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschappen.
Dr. Bakker ondernam een zeer uitvoerig onderzoek naar de fonologische
structuur van de Nederlandse woordvormen. De resultaten verschenen in de
vorm van het proefschrift 'Constant en variabel; de fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm'.
Het promotie-onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van prof.dr. A.J.B.N.
Reichling.
Samen met dr. J. Veering van de T.H. Delft ontwierp dr. Bakker een cursus
technisch schrijven voor registeringenieurs en organiseerde hij voor het
NIRIA het onderwijs voor dit onderdeel.
Hij was mede-oprichter van de interuniversitaire werkgroep Frequentieonderzoek van het Nederlands.
Van de hand van dr. J .J .M. Bakker verscheen een aantal bijdragen aan boeken en tijdschriftartikelen, alsmede verbalend en essayistisch proza in
literaire periodieken.
Zijn benoeming tot lector in de toegepaste taalkunde geschiedde bij
Koninklijk besluit nr. 25.van 5 januari 1971.

Bron: Verslag Technische Hogeschool Eindhoven 1971/73.

