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Ten Geleide

J.L.A. Jansen (1934-2012)
Julianus Leonardus Arnoldus (“Leo”) Jansen is geboren op 23 juni 1934 te Hillegersberg. Na de lagere- en middelbare
school (HBS-b) studeerde hij scheikundige technologie aan de Technische Hogeschool te Delft (1951-1958). Vervolgens
vervulde hij zijn dienstplicht (1958-1960). Hierna volgde een carrière van bijna 13 jaar bij AKU/ENKA-Glanzstoff,
waarvoor hij naar Velp verhuisde waar hij nog zeker tot 2006 zou wonen. Tussendoor promoveerde hij aan genoemde
Hogeschool in de technische wetenschappen (5 mei 1967) met de dissertatie A comparative study of some polyamides
en vervulde hij daarnaast diverse bestuursfuncties, o.a. bij het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs en de KVP. De laatste
2,5 jaar was hij naast zijn werkzaamheden bij ENKA lid van de Provinciale Staten van Gelderland voor de KVP.
In december 1972 werd hij gekozen tot Tweede Kamerlid voor de PPR. Dit werk zou hij tot juni 1981 blijven doen waarbij
hij zich onder meer bezighield met financiën, milieuhygiëne, economische zaken, (kern)energie, landbouw, sociale zaken
(arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap) en ruimtelijke ordening. Hij was ook (onder)voorzitter van commissies op
deze beleidsterreinen. Daarnaast was hij voorzitter van het wetenschappelijk bureau van zijn partij, de Studierichting
Radikale Politieke Vernieuwing, en gedurende de laatste twee jaar van zijn Kamerlidmaatschap vicefractievoorzitter.
Tevens was hij lijsttrekker bij de Europese Verkiezingen van 1979.
Na zijn aftreden als Kamerlid was hij 2,5 jaar lid van de stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie Kernenergie
(BMD). Vervolgens was hij drie jaar Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de milieuhygiëne in
Zuid-Holland. De laatste jaren voor zijn pensionering (1988-1999) bracht hij door op ministerie van VROM. Hij was
daarnaast vanaf 1990 deeltijdhoogleraar milieutechnologie aan de Technische Universiteit van Delft en vervulde diverse
nevenfuncties op het gebied van energie, technologie en milieu, zoals het voorzitterschap van Commissie/platform
Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO) bij Technische Universiteit Delft (1996-2006). Op 28 april 1989 werd hij
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en op 13 december 2002 ontving hij een eredoctoraat
natuurwetenschappen van de Open Universiteit te Heerlen. Leo Jansen overleed op 16 augustus 2012 te Woerden.
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