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BAEYENS (Jozef), Kanunnik, Emeritus Gewoon
Hoogleraar Faculteit der Landbouwwetenschappen,
Katholieke Universiteit Leuven, Erevoorzitter van de
Belgische Bodemkundige Vereniging (Sint-Pieters-Lille,
30.11.1895 – Leuven, 11.04.1990).
Jozef Baeyens werd geboren op 30 november 1895,
als zoon van Jos Ludovicus en Florentina de Backer, een
landbouwersgezin te Sint-Pieters-Lille in de Antwerpse
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Kempen. Hij deed zijn oude humaniora aan het bischoppelijk college te Herentals en studeerde daarna zes jaar
aan het grootseminarie te Mechelen. In 1919 werd hij
door Kardinaal Mercier tot priester gewijd en door zijn
oversten naar Leuven gestuurd om er landbouwkunde te
studeren. In 1924 studeerde hij er af als scheikundig
landbouwingenieur. Na het behalen van zijn diploma
stichtte hij de Middelbare Landbouwschool te Geel en
werd hij er directeur. Hij intereseerde zich vooral voor
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verscheidene bodemclassificaties in tropische gebieden
en het beheer van bodemvruchtbaarheid en de bestrijding van erosie te bevorderen. Hoewel deze vergadering in de eerste plaats gericht was tot medewerkers uit
landen van het Gemene Best werden onderzoekers van
de FAO, België, Frankrijk, Nederland, Palestinië en de
VSA uitgenodigd om er hun ervaring mee te delen.
Prof. Baeyens hield er twee voordrachten: „Thebasis
of classification of tropical soils in relation to their
agricultural value” en „Classifying banana soils in
tropical West Africa”. Zijn werk werd internationaal
gewaardeerd en zijn medewerking werd gezocht bij de
Consejor Superior de Investigaciones Científicas in
Madrid, Unesco, de Universiteit van Athens in Georgia
(VSA) en de Universiteit San Luis Potosí (Mexico).
Prof. Baeyens was in 1950 medestichter en erevoorzitter van de Belgische Bodemkundige Vereniging. In 1953 werd hij samen met Prof. R. Tavernier
en Dr. A. Pécrot door het Ministerie van Landbouw
aangesteld om België te vertegenwoordigen op een
bijeenkomst van Amerikaanse en Europese onderzoekers in Washington, in opdracht van de Mutual
SecurityAgency, om samenwerking op het gebied van
bodembescherming tot stand te brengen.
Met de steun van de Universitaire Stichting van
België publiceerde Baeyens in 1967 een synthese van
zijn werk over bodemvruchtbaarheid: „Nutrition des
PlantesdeCulture” (678 pp.). Het was een studie van
bemestingsleer en van toegepaste plantenfysiologie
die zich zowel tot wetenschappers als tot mensen van
de praktijk richtte.
In 1982 keerde Prof. Baeyens naar de schoolbanken
terug. Hij werd gelauwerd met een licentiaat in de toegepaste theologie, een domein dat hem in zijn jongere
jaren reeds boeide, maar dat hij, omwille van zijn
opdrachten in bodem- en landbouwkunde, terzijde had
moeten laten.
Prof. Baeyens overleed te Leuven op 11 april 1990,
op 95-jarige leeftijd. Hij heeft een belangrijke bijdrage
geleverd tot de bodemkunde in ons land en in de tropen en heeft een doelmatig beheer van de bodemvruchtbaarheid ontworpen dat de landbouw in ons land
en in Kongo ten goede kwam. Hij heeft de Belgische
bodemwetenschap internationaal uitgedragen en door
de uitstraling van zijn kennis en ervaring veel van zijn
studenten en collega’s geïnspireerd.
14 maart 2000.
R. Dudal (†).
Bronnen: Archief van de KU Leuven. — Instituut voor Landen Waterbeheer. — Publicaties van het INEAC. — Familie archief. —
Belgische Bodemkundige Vereniging. — Bodemkundige Dienst van
België.
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