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Curriculumm Vitae 
Vanaff  mijn geboorte op 25 september 1965, tot de aanvang van mijn sterrenkundestudie, heb ik 

gewoondd in Lisse. Langzaam startend heb ik eerst de Mavo doorlopen (1977-1981), gevolgd door Havo 
44 (1981-1982) en vervolgens Atheneum 5 en 6 (1982-1984). In september 1984 ben ik, na enthousiast 
gemaaktt te zijn door mijn vriend Harry Ottenheim, begonnen met de studie sterrenkunde aan de 
Rijksuniversiteitt te Leiden. 

Dee propedeuse behaalde ik cum laude in augustus 1985. Over de daaropvolgende fase, het doctor-
aall  examen, heb ik de volle 5| jaar benut die ik tot mijn beschikking had. Hiervan ben ik ongeveer een 
halfjaarr kwijt geraakt ten gevolge van de ziekte van Pfeiffer (vandaar het halfjaar verlenging). Daar-
naastt heb ik nog drie maanden in Nepal doorgebracht. De keuzevakken die ik in mijn doctoraalfase 
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Modernn Nepalees" bij dr. G.L. van Driem van de Faculteit der Letteren. Aan dit laatste keuzevak 
hebb ik nog jaren plezier beleefd door het geven van cursussen en het verrichten van diverse vertaalw-
erkzaamheden.. Het doctoraal onderzoek, met als onderwerp de algemeen relativistische beschrijving 
tee vinden van het Riemann probleem uit de klassieke hydrodynamica, heb ik gedaan bij dr. Vincent 
Ickee met als directe begeleider Frits Eulderink. In de laatste maanden van de studie heb ik in Chili 
mijnn optisch waarneempracticum verricht, en vervolgens een maand door Chili en Bolivia gereisd. 

Tijdenss mijn verblijf op de sterrenwacht in Chili ontving ik van Wim Hermsen het bericht dat 
ikk mijn vervangende dienst bij SRON-Leiden kon komen vervullen. De 16 maanden van vaderlandse 
plichtplicht waren in dit uitzonderlijk geval bijzonder nuttig, want ze vormden een ideale instap naar het 
daaropvolgendee promotieonderzoek waarvan het resultaat nu voor u ligt. Dit onderzoek werd ver-
richtt onder leiding van prof. dr. Jan van Paradijs van de Universiteit van Amsterdam en dr. Wim 
Hermsenn van SRON-Leiden/Ut recht, en vond in verband met de COMPTEL data analyse plaats bij 
SRON.. Tijdens mijn promotie heb ik het geluk gehad aan verscheidene zomerscholen, conferenties en 
workshopss deel te mogen nemen, waaronder het 4th Predoctoral Astrophysics School of the Euro-
peann Astrophysics Doctoral Network (EADN) in Graz, Oostenrijk (1991), de workshop "X-ray and 
Gamma-Rayy Signatures of Black Holes vs. Neutron Stars" in Aspen, Colorado (1992), het NATO 
advancedd Study Institute "Lives of the Neutron Stars" in Kemer, Turkije (1993) en het eerste en 
tweedee Compton symposium in respectievelijk St. Louis, Missouri (1992) en Washington D.C. (1993). 
Ookk heb ik geparticipeerd in de vergaderingen van het COMPTEL instrument team, die gemiddeld 
driee keer per jaar afwisselend in Nederland, Duitsland en New Hampshire gehouden werden. 

Hett promotieonderzoek heeft geresulteerd in het schrijven van twee artikelen in het tijdschrift 
Astronomyy & Astrophysics, terwijl ik op diverse andere artikelen mede-auteur ben geworden. De rest 
vann het gedane werk staat beschreven in diverse COMPTEL rapporten. Het is de bedoeling dat ook 
hoofdstukk 4 van dit proefschrift nog als artikel verschijnt. 

Sindss 1 april 1996 ben ik in dienst bij ESTEC in Noordwijk. Naast hardlopen op het strand, zal 
ikk mij bezig houden met de verdere analyse van COMPTEL waarnemingen van X-ray binaries, in het 
bijzonderr zwart-gat kandidaten. Een belangrijk onderdeel zal zijn het werken aan een onafhankelijk 
modell  voor de achtergrondstraling in COMPTEL. Daarnaast wil ik de COMPTEL analyse combineren 
mett die van andere instrumenten zoals EGRET, en de recent gelanceerde Italiaan se-Nederlandse SAX 
satelliett waarvoor ik co-auteur op enkele onderzoeksvoorstellen ben. 
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