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Levensbericht door C.W.P.M. Blom

Hans Ferdinand Linskens is in 1978 benoemd tot lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tot na zijn emeritaat als hoogle-
raar botanie aan de Radboud Universiteit Nijmegen was hij een actief lid van 
de Sectie Biologie en van de Afdeling Natuurkunde.

Hans Ferdinand Linskens was een professor in de klassieke zin van het 
woord. Hij had een brede wetenschappelijke belangstelling; van natuurweten-
schappen tot kunst en theologie. In zijn eigen vakgebied, de plantkunde, be-
reikte hij een opmerkelijke wetenschappelijke diepgang. Zijn verdiensten in 
het onderzoek liggen vooral binnen het deelgebied van de bevruchtingfysiolo-
gie van planten. Daarin bereikte hij al vóór 1963 opvallende resultaten zoals 
bleek tijdens het eerste in een reeks symposia over dit onderwerp dat in 1963 
werd gehouden in Nijmegen en als thema had: Pollen Physiology and 
Fertilization (Pollen Physiology and �ertilization, 1964, H.F. Linskens ed. 
North-Holland Publishing Company Amsterdam).

Linskens is tot aan het einde van zijn leven een gedreven docent geweest die 
zich kenmerkte door zijn oprechte belangstelling voor de persoonlijke ontwik-
keling van zijn leerlingen. Hij was voor zijn studenten en promovendi een 
voorbeeldige leermeester. Veel van die promoti zijn over de gehele wereld 
verspreid en werkzaam als onderzoeker of hoogleraar. Hij was een erudiet 
man die door veel te lezen in staat was te discussiëren over vele wetenschap-
pelijke en maatschappelijke vraagstukken. Beroemd zijn de avonden die hij 
bij hem thuis in Beek bij Nijmegen voor een door hem geselecteerde groep 
doctoraalstudenten organiseerde. Daar werden boeken besproken, literaire 
werken, maar ook boeken over maatschappelijke ontwikkelingen en over bij-
voorbeeld de milieuproblematiek. Hij leidde die bijeenkomsten op een wijze 
die leerzaam was; hij liet de student het boek bestuderen, de bespreekpunten 
voorbereiden en de discussie voeren. Hij greep slechts in als door het enthou-
siasme van de studenten de discussie zich te veel ging richten op details. De 
hoofdlijn vasthouden, dat leek zijn devies te zijn gedurende heel zijn werk-
zame leven. 

Zijn zorg voor zijn promovendi ging nog verder. Volgens de goede Duitse 
traditie was hij hun wetenschappelijke vader die respect afdwong door zijn 
eigen onderzoeksprestaties.

Hij publiceerde honderden artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke 
tijdschriften. Zijn bibliografie waarin naast de tijdschriftpublicaties ook boek-
bijdragen zijn opgenomen beslaat méér dan 500 titels. Hij was eerste promo-
tor van 37 promovendi. Het eerste proefschrift dat onder zijn leiding tot stand 
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is gekomen was Breakdown of the plant cell wall during the cell fusion pro-
cess van de latere hoogleraar M.M.A. Sassen dat in 1965 in Nijmegen werd 
verdedigd. Het laatste proefschrift waar hij intensief bij was betrokken en 
waarvan hij als eerste promotor optrad was in 1990 van H.J. Roth ‘Die bau-
plastischen Pflanzendarstellungen des Mittelalters im Kölner Dom. Eine bota-
nische Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung auswärtiger 
Architekturplastik und sonstiger Kunstgattungen’.

Hans Ferdinand Linskens werd geboren in Lahr in Duitsland. Van 1939 tot 
1941 en van 1945 tot en met 1947 studeerde hij biologie, chemie en geografie 
aan de Universiteit van Keulen. Daarnaast volgde hij cursussen in filosofie, 
psychologie en meteorologie in Berlijn, Bonn en Keulen. Na zijn afstuderen 
werkte hij een paar jaar bij de afdeling Plant Protection van de firma Bayer in 
Leverkusen. Hij ontwikkelde grote belangstelling voor de reproductieve bio-
logie van planten. Op dat onderwerp promoveerde hij in 1949 aan de 
Albertus-Magnus Universität te Keulen. Tot 1957 werkte hij als onderzoeker 
in Keulen. In deze periode verbleef hij ook een jaar aan het botanisch labora-
torium van de eth (Eidgenössische Technische Hochschule) Zürich. Hij had 
ook veel belangstelling voor de oecologie zoals bleek uit zijn verblijven op 
het Biologisch Station Helgoland. Snel na zijn promotie reisde hij regelmatig 
naar het buitenland. Hij volgde cursussen in Engeland, de Verenigde Staten, 
Zweden en ook in Amsterdam waar hij in 1961 een computercursus van ibm 
volgde. 

Hans Ferdinand Linskens was in vele opzichten een pionier. Zo vertrok hij 
in september 1957 naar Nijmegen en werd een van de founding fathers van de 
Faculteit Natuurwetenschappen van de Katholieke -nu Radboud- Universiteit 
Nijmegen. De universiteit, de faculteit en de biologie zijn hem daarvoor veel 
dank verschuldigd. Binnen de Faculteit Natuurwetenschappen en voor de sub-
faculteit biologie in Nijmegen heeft hij vele bestuurlijke functies bekleed. 
Naast het decanaat van de biologie (1966-1969) vervulde hij met verve het 
ambt van decaan van de gehele faculteit (1981-1985). Hij was ook de laatste 
gekozen secretaris van de Academische Senaat van de Katholieke Universiteit 
in Nijmegen (1968-1969). Ook buiten Nijmegen was Linskens een veel ge-
vraagd bestuurder, mede omdat bekend was dat hij zich richtte op de inhoud 
in plaats van op de vorm. In die rol was hij ook belangrijk voor de Akademie. 
Hij was lid van het bestuur van de Biologische Raad (1976-1981) en voorzit-
ter van de ‘Dienst Wetenschapsvoorlichting’ (1980-1985) van de knaw. Van 
1981 tot 1985 was hij voorzitter van de Commissie tot Beheer van het 
Limnologisch Instituut te Nieuwersluis. Hij vond instituten die zich richten op 
onderzoek belangrijk. Zo was hij onder meer van 1975 tot 1981 lid en voorzit-
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ter van de wetenschappelijke commissie van het Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee, het nioz en van 1975-1986 van de wetenschappelijke 
begeleidingscommissie van het ital. Zijn aandacht voor gedegen onderwijs 
bleek uit zijn lidmaatschappen van de begeleidingscommissie Gelderse 
Leergangen(1974-1981), van de voorbereidingscommissies Post Academisch 
Onderwijs voor de Biologie en voor de Natuurwetenschappen in Nijmegen 
(1975-1985) en van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het 
Moller Instituut te Tilburg (1975-1980). 

Zijn onderzoek richtte zich vooral op de voortplantingsbiologie van planten. 
Hij ontwikkelde nieuwe methodieken voor het onderzoek aan bevruchting 
waarbij hij onder meer de rol van genen bij kruis- en zelfbestuiving onder-
zocht. Hij had belangstelling voor speciale planten families. Zo publiceerde 
hij over de biologie van Oenothera en verzamelde Solanaceae voor de 
Botanische Tuin in Nijmegen. Deze tuin had hij samen met Victor Westhoff 
opgezet. Op enkele hectaren creëerden zij verschillende landschappen. Met 
tonnen rots uit de Ardennen werd een heus alpinum gebouwd. Er kwam een 
moeras en een stromende beek. Al die ecotopen werden ingezaaid of beplant 
met soorten die van oorsprong in die gebieden thuishoren. De gedachte daar-
achter was dat studenten op overzichtelijke wijze konden kennis maken met 
de soorten die zij tijdens excursies in het veld konden verwachten. Een waar-
lijk voorbeeld van didactisch inzicht. Die gave toonde hij in al het onderwijs 
dat door hem werd verzorgd.

Zijn belangstelling voor nieuwe technieken in het plantkundig onderzoek 
blijkt uit een serie boeken, Modern Methods of Plant Analysis (Springer) die 
hij samen met Australische onderzoeker J.F. Jackson redigeerde. Enkele an-
dere voorbeelden van publicaties waarin hij nieuwe technieken in het plant-
kundig onderzoek beschreef en toepaste zijn: Linskens H.F. (1955) 
Papierchromatografie in der Botanik, Springer-Verlag Berlin-Göttingen-
Heidelberg; Stanley R.G., Linskens H.F. (1967) ‘Oxygen tension as a control 
mechanism in pollen tube rupture’, Science 157:833-834; Linskens H.F., 
Schrauwen J., Konings R., (1970) ‘Cell-free protein syntheses with polyso-
mes from germinating Petunia pollen grains’, Planta 90: 153-162. Stanley 
R.G., Linskens H.F. (1974) Pollen, Biology Biochemistry Management. 
Springer-Verlag New York-Heidelberg-Berlin.

Een belangrijk deel van zijn onderzoek dat hij vaak met zijn leerlingen tot 
stand bracht, ging over de fysiologie van de sexuele voortplanting. Daarnaast 
fascineerde de rol van genen bij deze processen hem: Linskens H.F., Pfahler 
P.L. (1977) ‘Genotypic effects on the amino acid relationships in maize (Zea 
mays L.) pollen and style’, Theor. Appl. Genetics 50:173-177. 
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In recente publicaties wordt duidelijk dat hij zich ook verdiepte in de mole-
culaire technieken. Een voorbeeld daarvan is: Mulcahy D.L., Cresti M., 
Sasavini S., Douglas G.C., Linskens H.F., Bergamini M.G., Vagnani R., 
Pancaldi M. (1993): ‘The use of random amplified polymorphic dnas to fin-
gerprint apple genotypes’, Sci. Horticulaturae 54:89-96. Daarnaast interes-
seerde hij zich in het bijzonder voor de dynamiek van ultrastructuren in pollen 
buizen. Ruim tien jaar geleden publiceerde hij met anderen daarover: Li Yi-
qin et al.(1996) ‘Enforced growth-rate fluctuation causes pectin ring forma-
tion in the cell wall of Lilium longiflorum pollen tubes’, Planta 200:41-49.

Voor zijn wetenschappelijke verdiensten zijn hem eredoctoraten verleend 
aan de universiteiten van Lille en Siena. Naast het lidmaatschap van onze 
Akademie, werd hij ook uitgenodigd lid te worden van de Deutsche Akademie 
der Naturforscher Leopoldina, de Linnean Society of London, de New York 
Academy of Sciences en de Academie Royal des Sciences de Belgique. 

Een belangrijke activiteit van Linskens was zijn redactionele werk. Zo was 
hij jarenlang verbonden aan Springer Verlag, was managing editor van 
Theoretical and Applied Genetics en richtte het tijdschrift Sexual Plant 
Reproduction op.

Hans Ferdinand Linskens is van grote betekenis geweest voor de opleiding 
van talloze Nijmeegse biologen. Als aan alumni de vraag wordt gesteld welke 
herinnering aan hun studietijd het eerste opkomt, is het antwoord vaak: de 
alpencursus in Serfaus, Oostenrijk. Vanaf de komst van Linskens naar 
Nijmegen is in het curriculum een veldcursus naar de Alpen opgenomen. De 
Nijmeegse biologiestudenten verbleven al die jaren in het Kölner Haus op de 
Komperdell Alp op 2000 meter hoogte bij het dorp Serfaus. Dat was typisch 
Linskens. Hij kende het Kölner Haus nog uit zijn tijd in Keulen. Hij zorgde 
ervoor dat op die plaats hoog in de Alpen, Nijmeegse studenten altijd welkom 
waren. Tot het einde van de jaren tachtig was deze excursie verplicht voor alle 
biologiestudenten. Twee weken verbleven zij onder leiding van Victor 
Westhoff en Hans Ferdinand Linskens in het Kölner Haus. Door de toegeno-
men aantallen kregen later alleen de studenten van de oecologische richting 
deze mogelijkheid. Het waren leerzame dagen waar Linskens, hoewel meestal 
achteraan lopend tijdens de excursies, duidelijk aanwezig was. Aan de geobo-
tanie en vegetatiekunde waagde hij zich niet in de nabijheid van Victor 
Westhoff. Op geestige wijze deelde hij zijn fysiologische kennis van planten 
met de studenten. Hij hield van een grap en vond het leuk om studenten uit te 
dagen en met hen ruige bergtochten te maken. Tot 1986 was er jaarlijks ook 
een excursie voor de ouderejaars studenten. Vele natuurgebieden in Europa, 
van Ierland tot Corsica, zijn bezocht. Hij was zeer gehecht aan deze reizen en 
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zorgde als een vader ervoor dat de studenten en de excursieleiders niets over-
kwam.

Zoals veel wetenschappers die tot op hoge leeftijd actief zijn, had hij grote 
moeite met zijn verplicht emeritaat in 1986. Hij loste dit op door bij de 
Universiteit van Eichstatt in Duitsland een deeltijd benoeming te aanvaarden. 
Zijn leeropdracht was geobotanie en milieukunde. Door zijn deelname aan de 
studentenexcursies in Nijmegen en als aandachtig toehoorder bij de avondcol-
leges die tijdens die reizen door Westhoff en medewerkers werden gegeven, 
was hij in staat zelf die vakken in Eichstatt te verzorgen. Hij vertelde daar met 
gepaste trots over. Daarnaast verbleef hij jaarlijks een aantal maanden op het 
botanisch laboratorium in Siena. Door zijn grote kennis dwong hij daar in 
Italië veel respect af en is daardoor van grote betekenis geweest voor de groei 
en bloei van de afdeling plantkunde en voor de ontwikkeling van het milieubi-
ologisch onderzoek aldaar. Daarnaast bleef hij onderzoek verrichten aan de 
University of Massachusetts in Amherst in de Verenigde Staten. Publicaties 
tonen aan dat deze verblijven zeer succesvol waren. Hij bleef een graag ge-
ziene gast op het botanisch laboratorium in Nijmegen. De laatste jaren, toen 
het reizen wat minder werd, was hij er bijna dagelijks te vinden. 

Hans Ferdinand Linskens was in veel opzichten een idealist. Hij schreef in 
1981 een boekje getiteld Idealisten (nib uitgeverij te Zeist). Het is een verza-
meling van essays over mensen met idealen, minder bekende en bekende per-
sonen. De verzameling van veertig schetsen begint met Th.H.A. Abeleven die 
hij ontdekte op de begraafplaats in Ubbergen. Een vergeten graf onder een 
met mos begroeide steen. Abeleven blijkt biologieleraar geweest te zijn die in 
1848 �lora Noviomagensis heeft geschreven. Deze betrekkelijk onbekende 
idealist staat samen met bijvoorbeeld Napoleon en Linnaeus in één boek. Dat 
karakteriseert Linskens. Hij had aandacht voor alle mensen die hij in persoon 
of in schrift ontmoette. Waardering had hij voor hen die een ideaal binnen of 
buiten de wetenschap, groot of klein, nastreefden. Linskens zelf is in staat 
geweest veel van zijn idealen in onderzoek en onderwijs te realiseren. Door 
zijn eigen werk en door de stimulerende rol die hij voor jonge ambitieuze 
onderzoekers vervulde, heeft het plantkundig onderzoek in de laatste halve 
eeuw een grote vlucht genomen. 

Met eerbied en bewondering gedenken wij hem. Met dank aan M.M.A. 
Sassen.


