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CURRICULUMCURRICULUM VITAE 

DeDe schrijver werd op 14 juni 1949 geboren te Haarlem. Na zijn 

voltooiingvoltooiing van de gymnasium 0 opleiding aan het Triniteite Lyaeum 

aldaar,aldaar, begon hij in 1968 zijn studie Natuur- en Sterrenkunde aan de 

UniversiteitUniversiteit van Amsterdam. Op 24 november 1971 deed hij zijn 

kandidaatsexamenkandidaatsexamen natuurkunde, gevolgd door het kandidaatsexamen 

sterrenkundesterrenkunde op 28 juni 1972, het doktoraalexamen experimentele 

natuurkundenatuurkunde op 24 september 1975, waarbij zijn stage op het Zeeman 

LaboratoriumLaboratorium werd gelopen, en tot slot op 7 april 1975 het doktoraal 

examenexamen sterrenkunde* Tijdens deze periode is hij gedurende drie jaar 

kandidaatkandidaat assistent geweest op het Natuurkundig Praktikum. Tijdens zijn 

verdereverdere wetenschappelijke loopbaan gaf hij met veel plezier een 

vijftientalvijftiental populaire lezingen over sterrenkunde, schreef een aantal 

populairepopulaire artikelen in diverse tijdschriften, en werkte mee aan de 

TBLBACTBLBAC cursus "Moderne Sterrenkunde". 

BijBij is sinds 1975 verbonden als wetenschappelijk medewerker aan de 

UniversiteitUniversiteit van Amsterdam, waarvan de eerste drie jaar in Z.W.O. 

verband. verband. 




