
Dr. ir. W.M.C. ·van den Heuvel 

Dr. ir. W.M.C. van den Heuvel aanvaardde op 30 oktober 1970 het ambt 

van lector in de elektrotechniek met de rede 'Uit de kelderruimten der 

elektrotechniek' . 

Dr. ir. W.M.C. van den Heuvel werd op 17 december 1928 te Eindhoven 

geboren. Na in 1945 het diploma mulo-A en -B te hebben behaald. stu

deerde hij aan de m.t .s .. afdeling Elektrotechnische Bedrijfstechniek. 

waar hij in 1949 met goed gevolg het eindex amen aflegde. 

In 1954 liet hij zich inschrijven in de afdeling der Elektrotechniek van 

de Technische Hogeschool De I ft. In 1960 behaalcle h ij daar het doctoraal 

examen. In 1966 promoveerde de heer Van den Heuvel aan de Technische 

Hogeschool Eindhoven met lof tot doctor in de techni;,,che wetenschappen 

op een proefschrift. getite Id : ' Interruption of sma II inductive currents 

in a .c . c ircuits ' . 

Zijn promoter was ctr . D.Th .J. ter Horst . hoogleraar in de technieken 

van hoge spanning en hoge stromen aan de T.H. Eindhoven. 

Intussen was cir. ir. Van cleri Hcu vel van l\J--19 tot 1954 bedrijfsleider bij 

het Ingenieursbureau Van den Abeelen te Einclhoven en van 1954 tot 1956 

elektrntechnisch adviseur bij het Adviesbureau Huygen te Rotterdam. 

In 1956 tract hij als technisch amb tenaar in dienst van het Laboratorium 

voor Energievoorziening \'an de T.H. Delft . 

Van 1960 tot 1961 was ctr . ir. Van den Heuvel hoofd van het Ing·enieurs

bureau Van den Abeelen te Eindhoven. waarna hij in dienst tract bij de 

groep Hoge Spanning en Hoge Stromen van de afde l ing der Elektrotech

niek van de Technische Hogeschool Eindhoven (o.l. v. prof. dr. D. Th.J . 

ter Horst). 

Van de hand van ctr. ir . W .M.C . van den Heuvel ve r scheen een aantal 
publikaties en interne r apporten in vaktijdschrift en . 

Zijn benoeming tot lector geschiedde bij Koninklijk besluit nr. 25 van 8 

juli 1969. 
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