
Ir. J.G. Balkestein 

Ir. J .G. Balke stein aanvaardde op 16 oktober 1970 het ambt van gewoon 
hoogleraar in de werktuigbouwkunde, in het bijzonder de leer van het 
werktuigkundig ontwerpen en construeren met een rede getiteld : 'Tech
nici gevraagd'. 

Prof. ir. Balkestein werd op 24 oktober 1926 te Amsterdam geboren. Na 
aan het Thomascollege te Venlo het diploma gymnasium-B te hebben be
haald, studeerde hij werktuigbouwkunde aan de Technische Hoge school 
Delft , waar hij in ·1952 met goed gevolg het doctoraal examen aflegde. 
T ijdens het ve rvullen van z ij n af studeeropdracht b ij de N. V. Phi lips' 
Gloeilampenfabrieken, van 1951 tot 1952, was hij tevens parttimedocent 
aan de h .t.s . te Venlo. Van 1952, na zijn afstuderen, tot 1954 was hij 
officier technische dienst bij de Koninklijke Marine. Daarna trad hij in 
dienst van de Staatsmijnen, waar hij, aanvankelijk werkzaam bij de 
Centrale Technische Dienst, achtereenvolgens chef was van de werktuig
kundige afdeling op de Staatsmijn Beatrix en chef staf bovengronds be
drijf op de Staatsmijn Maurits. 
In deze laatste functie was hij tevens voorzitter van de commissie On
derhoudscodering Mijnbedrijven. In 1962 werd hij benoemd tot chef van 
de centrale werkplaatsen organisatie van de Staatsmijnen. 
Van 1966 tot 1969 was prof. Balkestein directeur van de Rooms Katho
lieke Hogere Technische School in Venlo. 
Van zijn hand verscheneneenaantal publikaties in vaktijdschriften. 

Bij Koninklijk besluit nr. 2 van 2 september 1968 werd hij benoemd tot 
buitengewoon hoogleraar in de afdeling der Werktuigbouwkunde om onder
wijs te geven in de werktuigbouwkunde, in het bijzonder voor de leer 
van het werktuigkundig ontwerpen en construeren, aan de Technische 
Hogeschool Eindhoven. 

Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar geschiedde bij Koninklijk besluit 
nr. 35 van 4 maart 1970. 
M.i.v. het studiejaar 1970/ '71 werd hij gekozen tot voorzitter-beheerder 
van de afdeling der Werktuigbouwkunde. 
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