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Curriculumm vitae 

Dee promovendus werd geboren op 25 mei 1955 te Heerlen. Aan het St. 

Bernardinuss College te Heerlen heeft hij op 8 juni 1973 het (experimentele) 

Atheneum-BB diploma behaald. Het kandidaatsexamen wiskunde (W3) met bijvakken 

theoretischee natuurkunde en sterrekunde werd gedaan op 1 april 1976 aan de 

Katholiekee Universiteit van Nijmegen. Op 2 juni 1980 behaalde de promovendus 

aann de Rijksuniversiteit Utrecht het doctoraalexamen Algemene Sterrekunde met 

bijvakkenn Theoretische Natuurkunde en Wiskunde alsmede een eerstegraads 

lesbevoegdheidd voor wiskunde. 

Opp 15 juli 1980 verkreeg de promovendus zijn eerste tijdelijke baan (als 

wetenschappelijkk ambtenaar, aan de Rijksuniversiteit Utrecht, voor de 

afrondingg met een publicatie van het groot afstudeeronderzoek o.l.v. Dr. J. R. 

W.. Heintze). Van 1 november 1980 tot 1 mei 1984 was hij in dienst van Z.W.0. 

alss wetenschappelijk ambtenaar, daarna genoot hij een wachtgeld uitkering (tot 

11 september 1984, met toestemming van het ministerie van binnenlandse zaken 

voorr het doen van onderzoek). Sinds 1 september 1984 (tot 1 september 1985) is 

hijj eerst als wetenschappelijk ambtenaar en daarna als universitair docent 

werkzaamwerkzaam bij de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1 november 

19800 heeft de promovendus o.l.v. van zijn promotor Prof. Dr. E. P. J. van den 

Heuvell onafgebroken gewerkt aan dit bijna geheel zelf getypte proefschrift. 
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