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Curriculu mm Vita e 

Mij nn leven nam een aanvang op 8 jul i 1964. Het beroep van mijn vader  bracht frequente ver-
huizingenn met zich mee; ik heb gewoond in Ede, Selsingen (Did), Wageningen,'s-Heerenberg en 
Rheden.. Het ouderlijk domicile bevindt zich op dit moment in Bakkeveen. 
Naa het doorlopen van de lagere school bezocht ik de Gemeenschappelijke Scholen Gemeenschap 
Doetinchemm (GSGD) alwaar  ik in 1982 het diploma 'ongedeeld VWO' behaalde. In september 
vann dat jaar  begon ik mijn studie sterrenkunde aan de BJjksuniversitiet Utrecht. Een jaar  later 
werdd het propedeutisch examen behaald. De laatste twee jaar  van mijn studie deed ik onder-
zoekk aan de sterrenwinden rond O-sterren o.l.v. Prof. Henny Lamers op de SRON afdeling van 
Utrecht.. Eind augustus 1988 studeerde ik af in de algemene sterrenkunde met als extra keuze-
vakkenn sterrenkunde (!) en wiskunde en theoretische natuurkunde. De behaalde het diploma met 
hett  judicium cum laude. 
Vann 1-7-1989 tot 30-6-1993 was ik in dienst van NWO/ASTRON als onderzoeker-in-opleiding 
mett  als standplaats het sterrenkundig instituut van de Universiteit van Amsterdam. Een deel 
vann het verrichtt e onderzoek is in dit proefschrift weergegeven. Vanaf 1 november  1993 zal ik 
voorr  2 jaar  verbonden zijn aan het Institu t d'Astrophysique de Paris (IAP). 
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