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Curriculum \itae 

De auteur van dit proefschrift werd geboren op 5 juli 1969 te Haarlem in Noord-Holland. In 

1988 legde hij het staatsexamen HAVO al' in een kerk in Haarlem. Het jaar daarop werd het 

staatsexamen VWO behaald in "n donker hol te Den Haag. Vervolgens ging hij aan de Universi

teit van Amsterdam studeren. Na te zijn ingeloot voor de studie medicijnen, ging hij de studie 

economie proberen, vervolgens de HTS werktuigbouw en eindelijk vond hij zijn heil op de 

Faculteit Biologie. In het voorjaar van 1996 behaalde hij zijn bull in de Medische Biologie. 

Nadat hij een woonboot had gebouwd in een van de rustieke grachten van Amsterdam vond hij 

een AIO plaats op de afdeling Celbiologie en Histologie van het Academisch Medisch Centrum 

te Amsterdam. Onderde begeleiding van Prof. Dr. Ron Van Noorden verrichtte hij zijn promotie

onderzoek vanaf 1998 tot 2002 op deze afdeling. Tijdens een congres in York ontmoette hij een 

Italiaanse schone waarna hij besloot te emigreren. In oktober 2002 begon hij in Milaan te wer

ken als Quality Assurance Assistent bij ACS Dobfar. een farmaceutisch producent van buik 

antibiotica. Verder was hij werkzaam als sjef beun van 1984 tot 2002 bij het illustere autobedrijf 

Van der Laan en Van Leeuwen alwaar hij met veel genoegen aan diverse technische innovaties 

op het gebied van de old timers werkte. 
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