
LEVENSBERICHT 

Op aanbeveli ng van de Senaat van de Technische Hoge

school volgen hier enkele persoonlijke gegevens . 

Ik werd op 3i januar~ 1935 gebo r en te ~indboven waar ik 

ook het lage r en midde l ba ar ondervijs volgde . In !~5~ 

behaalde ik het diplo~a ~.3 .s . 8 aan het St . Jo ri s Col -

l ege , 

ho ven . 

waarna ik d~ ~~sser. volg~e aan de H. 1 . S. Eind 

aan d eze school he c diploma 

H. 1.S . Chemi<::. Na c~n ooderbrekiug v~o r he~ ve r vullen 

van de militaire d lens t p l icht traé l~ :n 1957 in <lienst 

van de N. V. Or3anon te Oss. nier wa e ik g~d ur~nde eec 

jaar werkzaam op het ~icrobio l ogisch l a ~~ratori um . In 

1958 werd ik a:s t echni~ch a mbtenaar aang~ste~è bi j óe 

Technische Hogeschool ~ind hove n . Hier ~as ik werkzaam 

bij de groep Anorganische Chemie tot 196! o nder leiding 

van Prof. I r . J.G . Hoogl•nd e n da arna ond er leiding van 

Prof. Dr . G.C.A. Schuit . Hiervoor door het bestuur van 

de Technische Ho ; eschool in de gelegenheid gesteld 

volgde ik ook het onderwijs aan dit instituut dat in 

1964 werd afgesloten met het behalen van het ingenieurs 

diploma in de scheikund i ge technologie . !let afstudeer-

onderwerp was : "E l ektro n -Paramag n ~t i sche-R esonantie van 

Overgangsmetaal comp l exen ". 

Daarna a a nvaarde ik d e be noeming tot wetenschappelijk 

medewerke r bij de groep Ano r gani sche Chemie van de 

Technische Hogeschool Eindhoven. Tot 1966 was ik hier 

instructeur op het a norgan i sch preparatief practicum 

72 waarna ik de leid i ng k r eeg ove r de res ea r chg r oep 



Heterogene Katalyse. I n deze periode verrichte ik het 

in dit proefsc hrift beschreven onderzoek. 

Op 1 mei 1968 t r ad ik in dienst bij de Koninklijke Zwa

velzuurfabrieken v/h Ketjen N.V. te AmsteTdam als hoof d 

van het Anorganisch Research Laboratorium. 
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Bron: Formation of surface-peroxocompunds, proefschrift TH Eindhoven, 1 oktober 1968. 


