•

J.B.Aninga
legde op 1 juli 1966 het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der
Werktuigbouwkunde neer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.
Hij gaf op die dag een afscheidscollege, getiteld: 'lnnovatie'.
De heer J.B.Aninga werd op 18 juni 1896 te Leeuwarden geboren, waar hij na
genoten lager onderwijs de m.u.l.o. en handelsavondschool bezocht. Na op
18-jarige leettijd tewerkgesteld te zijn in de turbine-afdeling van de
N.V.Gebr.Stork & Co. te Hengelo (0), wendde hij zich- aanvankelijk door
avondstudie- tot de technische vakken en behaalde in 1918 het einddiploma
in de werktuigbouwkunde van de m.t.s. te Leeuwarden met het predicaat 'zaer
goed'; daartoe had hij zijn dienstverband bij Stork & Co. gedurende
tweeeneenhalf jaar onderbroken. Op 1 juni 1918 keerde hij als constructeur bij
zijn oude werkgever terug en trad op 1 oktober 1919 als constructeur voor de
bedrijfsmechanisatie van de glasfabriek in dienst van de N.V.Philips'
Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. In 1934 werd hij daar benoemd tot medewerker voor de bedrijfsmechanisatie voor de apparatenfabriek, de zendbuizenfabriek, de elektrotechnische fabriek, de rontgenfabriek en de philitefabriek.
Vanaf 1937 was hij Ieider van deze bedrijfsmechanisatie. In 1946 werd hij
belast met de Ieiding van de mechanische en elektrische bedrijfsmechanisatie
van de hoofdindustriegroep Apparaten en werd in 1947 benoemd tot hoofdingenieur. Tenslotte volgde in 1952 zijn bevordering tot technisch adjunctdirecteur, belast met de bedrijfsmechanisatie en het personeelsbeleid van de
hoofdi.ndustriegroep Apparaten.
De heer Aninga bekleedde bovendien binnen de N.V.Philips' Gloeilampenfabrieken tal van belangrijke nevenfuncties. Een aantal publikaties van zijn
hand verschenen in binnen- en buitenlandse vakbladen en diverse octrooien
werden hem, ten dele tezamen met andere medewerkers, verleend.
Bij Koninklijk besluit van 30 juni 1958 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar
aan de Technische Hogeschool te Eindhoven om onderwijs te geven in de
werktuigkund ige bed rijfsmechanisatie.
Op 2 december 1958 aanvaardde hij otficieel zijn ambt met het uitspreken van
een rede, getiteld: 'Bedrijfsmechanisatie : mensen en werktuigen'.
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