
Dr. C.J.L. Bertholet 

Chistiaan Joseph Leonard Bertholet werd op 31 mei 1929 te Schaesberg 
geboren. 
In 1948 behaalde hij cum laude het diploma h.b.s.-A aan het St.Bernardi
nuscollege in Heerlen. Daarna ging hij sociale wetenschappen studeren aan 
de Katholieke Hogeschool Tilburg~ in 1954 legde hij het doctoraal examen 
af en slaagde cum laude. 
Van 1954 tot 1956 vervulde hij de militaire dienstplicht, eerst als 
selectie-officier bij de Selectiecommissie Vliegtuigbemanning, later als 
plaatsvervangend hoofd van het bureau Selectie-aangelegenheden van de 
Koninklijke Luchtmacht. 
Van hetzelfde bureau werd hij na zijn militaire diensttijd, als burger
ambtenaar in dienst van de ministerie van Defensie, hoofd ad interim. 
In beide laatste functies was hij direct betrokken bij het ontwerpen 
en uitbouwen van het tegenwoordige Luchtmacht-selectiesysteem. 
Van 1957 tot 1959 was dr. Bertholet als sociologisch researchkundige 
verbonden aan het UNESCO Fundamental Education Centre te Ubol, Thailand. 
Daarna verbleef hij een jaar op het UNESCO Research Centre on the Social 
Implications of Industrialization and Urbanization in Calcutta. 
In zijn volgende functie, N.V.-ambtenaar en hoofd van de onderafdeling 
Internationale Organisaties op het ministerie van. Maatschappelijk werk, 
was hij belast met het geven van beleidsadviezen en het organiseren 
van cursussen, seminars en studiebijeenkomsten. 
In 1963 werd hij wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Hogeschool 
Tilburg en assistent van prof.dr.L.H. Janssen. Hij werd belast met het 
onderzoek naar en het college geven over de sociale aspecten van het 
aanpassingsproces van de ontwikkelingslanden. 
Hij had een groot aandeel in de organisatie van het UCISS (Union 
Cathol·ique Internationale des Services Sociaux) congres (sectie ontwik
kelingslanden) te Nijmegen en voerde een projectanalyse uit in Columbia 
voor het Jongeren Vrijwilligers Programma. In 1965 promoveerde hij 
tot doctor in de sociale wetenschappen op het proefschrift 'Het ontwikke
lingaprobleem in sociaal perspectief'. 
Van 1965 tot 1969 was hij hoofd van de Nederlandse werkgroep die de 
sociale faculteit aan de Katholieke Universiteit van Peru te Lima 
voorbereidde en opzette. 
Dr. Bertholet was tevens chef van het departement sociologie binnen 
deze faculteit en docent in de vakken ontwikkelingssociologie, statis
tiek en onderzoekmethodologie. Daarnaast verrichtte hij sociaal 
onderzoek rond het Titicaca-meer. In 1969 keerde hij terug naar de 
Katholieke Hogeschool Tilburg waar hij een leeropdracht kreeg in de 
sociologie der ontwikkelingslanden. 
van zijn hand verscheen een aantal boeken en tijdschriftenpublikaties. 

Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar bij de onderafdeling der 
Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen om onderwijs te geven in de 
problemen van de ontwikkelingslanden, geschiedde bij Koninklijk besluit 
nx. 42 van 24 oktober 1973. 
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