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BAPTIST (Albert Gerard), Landbouwkundig
ingenieur (KU Leuven, 1929), Bijzonder Licentiaat in
de Staatshuishoudkunde (KU Leuven, 1931), Masterof
Science (CornellUniversity, 1932), DoctorofPhilosophy
(Cornell University, 1935) (Zonhoven, 12.09.1907 –
Gent, 27.12.2000). Zoon van Denis en Baeten, Hubertina; echtgenoot van De Mulder, Simonne.
Albert Gerard Baptist werd geboren in het Limburgse Zonhoven, volbracht zijn middelbare studies te
Mons en Jemappes en zijn universitaire studies aan de
KU Leuven en de CornellUniversity (USA). Hij begon
zijn loopbaan in 1929 als assistent aan het Zoötechnisch
Instituut te Leuven en in 1931 aan het Rijksstation voor
Landbouweconomie bij het Ministerie van Landbouw te
Gent. In 1938 werd hij directeur van datzelfde Rijksstation voor Landbouweconomie ― ambt dat hij uitoefende tot 1964 ― en werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Rijkslandbouwhogeschool
te Gent. In 1943 werd hij er gewoon hoogleraar belast
met onderwijs in de landhuishoudkunde, landbouwbedrijfsleer en boekhoudkunde.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Prof. Baptist in
1946 door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek belast met een bijzondere missie in de
Verenigde Staten van Amerika. Van 1946 tot 1949
werd hij tevens directeur van de Rijkslandbouwhogeschool te Gent en in de periode 1946-1953 werd hij lid
en vervolgens ondervoorzitter van de Raad van Beheer
van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in
Nijverheid en Landbouw. In 1947 werd hij lid van de
Belgische Hoge Landbouwraad en op internationaal
vlak werd hij datzelfde jaar beheerder van de International Association of Agricultural Economists. In de
periode 1948-1959 was hij gecoöpteerd lid van de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
In 1966 werd hij een tweede maal verkozen tot
rector van de Rijksfaculteit van de Landbouwwetenschappen te Gent en in 1969 bewerkstelligde hij de
integratie van deze faculteit binnen de Rijksuniversiteit
Gent. Van 1968 tot 1970 was hij lid van de Raad van
Beheer en in 1971-1972 secretaris van de Academische
Raad van de Rijksuniversiteit Gent. In 1970 werd hij
geassocieerd lid van de Koninklijke Academie voor
Overzeese Wetenschappen.
Op 1 oktober 1976 werd Prof. Baptist toegelaten tot
het emeritaat. Van 1976 tot 1985 bleef hij actief als
mede-oprichter en voorzitter van de Wetenschappelijke
Nascholing aan de Rijksuniversiteit Gent.
Door INEAC werd hij in 1949-1950 belast met een
wetenschappelijke opdracht in Belgisch Congo. In 1958
voerde hij er een missie uit op verzoek van het Ministerie van Koloniën. Hij werd lid van commissies bij de
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Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie (FAO), voorzitter van de 16de commissie van het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek en lid van de Vlaamse
Economische Raad. Tevens zat hij een Beneluxwerkgroep voor betreffende de studie van kostprijzen in landen tuinbouw.
Na 1959 werd hij voorzitter van de Werkgroep voor
de Studie van de Arbeidsnormen en Standaarden in de
Landbouw en van de Werkgroep voor de Studie van de
Afzet van Land- en Tuinbouwproducten. Vervolgens
werd hij lid van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid. In 1964 werd hij corresponderend lid van de
Académied’AgriculturedeFrance.
Reeds in de jaren dertig legde Prof. Baptist de basis
voor een systematisch informatienetwerk doorheen het
ganse land, netwerk dat hij in 1965 overdroeg aan het
Landbouweconomisch Instituut en dat geïntegreerd werd
in een ruimer Europees geheel. Een belangrijk deel van
zijn wetenschappelijk werk steunde op deze informatiebron, maar zeer vroeg oriënteerde hij zijn medewerkers
naar actieterreinen die niet enkel de economie van de
landbouwproductie maar de ganse bedrijfskolom tot aan
de consument zou omvatten. Tevens richtte hij zijn
aandacht naar de duurzame omgeving voor de land- en
tuinbouwsector, en dit zowel op Belgisch en Europees
vlak, als in relatie tot het internationaal gebeuren en de
problematiek van de derde wereld.
Met hetzelfde inzicht en dezelfde inzet waarmee
hij studenten en medewerkers kon motiveren, kon hij
een stimulerende gedachtewisseling voeren bij bvb. een
landbouwer in de Ardennen of een problematiek schetsen ergens in de brousse in Centraal-Afrika. Aldus
leverde hij een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling
van het universitair onderwijs en het wetenschappelijk
onderzoek in de landbouwwetenschappen.
Publicaties: 1. In boekvorm: Landbouwboekhouding. Standaardboekhandel, 184 pp. (1945). ― Commercialisatie van varkensvlees. Rijksstation voor Landbouweconomie, 138 pp. (1959). ― Arbeidsnormen in de
landbouw. Ministerie van Landbouw, 166 pp. (1963). ― Arbeidsnormen
in de fruitteelt. Ministerie van Landbouw, 160 pp. (1964). ― Vormen van
samenwerking in het gebruik van arbeid en materieel. Ministerie van
Landbouw, 194 pp. (1965). 2. Zestigtal artikels.

29 december 2006.
L. Martens.
Affiniteiten: Laurent Martens, eregeassocieerd lid van de Academie,
emer. gewoon hoogleraar en decaan Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Universiteit Gent, was medewerker van A. Baptist van 1962 tot 1972.
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