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Curriculumm vitae
Martenn Lodewijk Dorreboom, geboren te Amsterdam 12 september 1929,
gehuwd,, drie kinderen.
Militairee dienst bij de Koninklijke Luchtmacht in Nederland en Indonesië 19491951. .
Scheepstelegrafistt in dienst van Radio-Holland, gedetacheerd bij de Koninklijkee Nederlandse Stoomboot Maatschappij, Maatschappij Nederland,
Koninklijkee Paketvaart Maatschappij en Standard Vacuum Petroleum Company
1952-1955. .
Inn dienst van de KLM als passage-employé 1955, als vliegtuigtelegrafist 19561957,, gedetacheerd door de KLM bij Garuda Indonesian Airways 1957-1958.
Inn verband met overtolligheid van telegrafisten door de KLM geselecteerd en
geplaatstt op de Rijksluchtvaartschool te Eelde voor omscholing tot vlieger
1958-1960. .
Vliegerr in dienst van de KLM 1960-1964.
Ontslagg wegens overtolligheid bij de KLM en als vlieger in dienst van
Deutschee Lufthansa 1964-1967.
Terugkeerr in dienst van 4e KLM als vlieger, carrière beëindigd als gezagvoerderr 1967-1985.
Gepensioneerd,, maar in dienst getreden bij African Safari Airways te Bazel
1985-1988. .
Studentt nieuwe en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
1988-1994. .
Promovenduss 1994-2000.
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