in Ginniken en Savel (nu: Nieuw-Ginniken) geboren.
Na in 1955 aan het Onze Lieve Vrouwe lyceum in
Breda het diploma gymnasium-A te hebben behaald,
studeerde hij psychologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, waar hij in 1959 cum laude voor het
kandidaats· en in 1963, eveneens cum laude, voor het
doctoraal examen slaagde. In zijn studieperiode was
hij gedurende een jaar student·assistent bij prof.dr.
F.J.Th. Rutten. In 1972 promoveerde hij aan de RU
Groningen op het proefschrift 'Analyse van een opleiding'. Zijn promotoren waren de hoogleraren dr.
W.K.B. Hofstee en dr. P.J. van Strien. lnmiddels was
dr. Bagchus, aansluitend aan het vervullen van zijn
militaire dienstplicht, van 1964 tot 1972 als weten·
schappelijk (hoofd)ambtenaar werkzaam op het bureau Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van het
Ministerie van Defensie (marine) in Den Haag. Gedurende een korte periode was hij part-time werkzaam als
wetenschappelijk hoofdmedewerker voor organisatie·
psychologie aan het I nstituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie van de RU Groningen. Sedert september
1972 was dr. Bagchus werkzaam op de subfaculteit
Psychologie (vakgroep Sociale en Organisatie-psycho·
Iogie) van de Katholieke Hogeschool Tilburg.
Dr. Bagchus is en was lid van verschillende besturen,
raden en redacties en van zijn hand verscheen een twintigtal publikaties.
Zijn benoeming tot gewoon lector in de sociale psychologie van organisaties geschiedde bij Koninklijk besluit
nr. 13 van 19 januari 1978.

Dr. Th.M.A. Bemelmans
Dr. Theodorus Maria Aloysius Bemelmans werd op 24
februari 1943 in Heerlen geboren. Na zijn middelbare
schoolopleiding studeerde hij bedrijfseconometrie aan
de Katholieke Hogeschool te Tilburg waar hij in 1968
zijn doctoraal examen aflegde met het predicaat cum
laude. In 1976 promoveerde hij aan dezelfde hogeschool
op het proefschrift 'Researchplanning in de onderneming'. Zijn promotoren waren prof.dr. P.A. Verheyen
en dr. W. van Hulst.
Van 1968 tot 1973 was de heer Bemelmans werkzaam
als wetenschappelijk medewerker in de bedrijfsecono·
metrie aan de KH Tilburg, waar hij propaedeusecol·
leges economie, kandidaatscolleges bedrijfseconomie
en doctoraalcolleges bedrijfseconometrie verzorgde.
Tevens hehoorde tot zijn onderwijstaak het bege·
leiden van afstudeerders in de bedrijfseconometrie
gedurende het zogenaamde afstudeerjaar. Naast

de onderwijstaak vervulde hij een aantal bestuurstaken
aan de KH Tilburg.
Vanaf 1973 was dr. Bemelmans werkzaam bij Oce·
van der Grinten in Venlo waar hij tot voor kort de
Ieiding had over de afdeling lnformatie Systemen Mar·
keting. Na de reorganisatie van het bedrijf in 1976
waarbij twee divisies werden geformeerd, werd hij
controller van de divisie tekenkamermarkt. In die
funktie was hij verantwoordelijk voor het financiele
beleid van de divisie alsmede voor het informatiebeleid, met name produktiesystemen voor de gehele
Oce-groep.
Zijn benoeming tot gewoon lector in de bedrijfs·
econometrie, m het bijzonder de bestuurlijke informatiesystemen en automatisering, geschiedde bij
Koninklijk besluit nr. 12 van 2 januari 1978.

Dr. P.C. Sander
Dr. Peter Cornel is Sander werd op 18 februari 1940
in Utrecht geboren. Na in 1958 het diploma h.b.s-8
te hebben behaald studeerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht waar hij in 1965 cum laude slaagde voor
het doctoraal examen wiskunde. In 1978 promoveerde
hij aan dezelfde universiteit op het proefschrift 'A twostep competing riskssituation'. Dr. Sander was verbonden aan het I nstituut voor Mathematische Statistiek
van de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij doceerde in de
kansrekening en de mathemathische statistiek, gaf
statistische adviezen aan medewerkers van de universiteit en verrichtte onderzoek op het gebied van meervoudige beslissingsproblemen en het schatten van parameters.
Dr. Sander is bestuurslid van de Vereniging van Statistiek geweest en was lid van de subfaculteitsraad.
Van zijn hand verscheen een tiental publikaties in
nationale en internationale vaktijdschriften.
Zijn benoeming tot gewoon lector in de toepassing van
de statistiek bij de bedrijfskunde, in het bijzonder de
operationele research, geschiedde bij Koninklijk besluit
nr. 40 van 12 maart 1977.
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