
Drs. H. den Hartog 

H. den Hartog werd op 17 augustus 1934 in Djakarta 
{Batavia) geboren. Hij studeerde economische weten
schappen aan de Universiteit van Amsterdam. 
Het doctoraal examen legde hij af in 1959. Hij kwam 
in 1961 - na de militaire dienstplicht te hebben 
vervuld bij de Koninklijke Luchtmacht- als weten
schappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau. 
Per 1 januari 1967 werd hij belast met de Ieiding van 
de hoofdafdeling Bedrijfstakkenplanning. Tot 1973 
was hij part-time-docent aan het Institute of Social 
Studies in Den Haag {consumenten en produkten
theorie en toepassingen daarvan). Vanaf 1 maart 1974 
is drs. Den Hartog onderdirecteur van het Centraal 
Planbureau. 
Van de hand van drs. Den Hartog verschenen zeer veel 
publikaties. Hij is lid van verschillende commissies en 
besturen (stuurgroep Macro-Economische Analyse 
Milieubeheer, adviescommissie Energie Gelieerd 
Onderzoek van het ZWO, werkgroep Economische 
Aspecten Saneringsplan Rijnmondgebied, werkgroep 
Milieu van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk, 
adviescommissie Korte Termijn Ontwikkeling van het 
ElM, Rijksplanologische Commissie, bestuur van de 
Vereniging voor Staathuishoudkunde). 

Drs. H. den Hartog is als bijzonder hoogleraar 
benoemd vanwege de Stichting Eindhovens 
Hogeschoolfonds. 

Dr. J.D. Sneed 

Joseph Donald Sneed (38) behaalde in 1962 de graad 
'Master of Science' in de natuurkunde aan de Universi
teit van Illinois. Twee jaar later promoveerde hij aan 
de Stanford Universiteit in Californie tot doctor in de 
wijsbegeerte. Van 1964 tot 1966 was dr. Sneed 
'assistant professor' in de wijsbegeerte aan de 
Universiteit van Michigan. In dezelfde functie keerde 
hij in 1966 terug naar Stanford, waar hij in 1968 
bevorderd werd tot 'associate professor'. 
Deze functie vervulde hij daar tot 1973. In de jaren 
hierna vervulde hij gasthoogleraarschappen in de 
wijsbegeerte in Heidelberg en Munchen. Thans is 
dr. Sneed gasthoogleraar aan de Universiteit van 
Californie in Santa Cruz. 

Zijn benoeming tot gewoon lector in de wijsbegeerte 
der exacte wetenschappen geschiedde bij Koninklijk 
besluit nr. 23 van 7 april 1977. 
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