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De auteur van dit proefschrift werd op 9 maart 1970 geboren in Heemskerk. Na het 
behalen van het gymnasium diploma in 1988 aan het Berlingh College te Beverwijk begon 
hij aan de studie natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 legde hij hier 
het propedeutisch examen af en in 1995 het doctoraal examen (cum laude) met als 
afstudeerrichting experimentele natuurkunde. Het afstudeeronderzoek vond plaats aan 
het Nationaal Instituut voor Kern- en Hoge Energie Fysica. Hier werkte hij onder leiding 
van dr Gerard van der Steenhoven mee aan (7, TTp) experimenten, waarmee het verval 
van resonanties 111 atoomkernen werd bestudeerd. Hiertoe werden twee nieuwe detectoren 
ontworpen, getest en in gebruik genomen. Parallel aan de studie natuurkunde studeerde 
hii hobo bij Carlo Ravelli aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, waar hij 
in 1996 het diploma Docerend Musicus behaalde. Tussen 1995 en 2001 verrichtte hij 
promotieonderzoek aan het van der Waals-Zeeman Instituut als Onderzoeker m Opleiding 
in dienst van FOM. Dit onderzoek behelsde chemische en structurele veranderingen die 
optreden bij mechanische ontordemng van diverse typen materialen, hetgeen resulteerde 
in de totstandkoming van dit proefschrift. 
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