
Curriculum Vitae

Op 29 juni 1972 werd ik geboren te Zwolle. In juni 1990 behaalde ik aan het Lambert
Franckens College te Elburg het VWO diploma Athenaeum.

In september 1990 begon ik aan de studie sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Een jaar later behaalde ik het propaedeutisch examen. Tijdens mijn doctoraalfase werkte
ik met dr. R. Peletier aan de lichtverdeling in spiraalstelsels, en met prof. dr. M. Franx aan
de kernen van elliptische stelsels. In 1994 ondernam ik een reis naar La Silla (Chili) om
waarnemingen te doen met de 0,9 m Nederlandse Telescoop. Ook was ik dat jaar lid van het
afdelingsbestuur Sterrenkunde, en van de studentenorganisatie�-stuff. Daarnaast richtte ik
samen met drs. M. Zwaan een bedrijf op dat bemiddelde op het gebied van studiebegeleiding.
In december 1994 legde ik het doctoraalexamen sterrenkunde af.

Op 1 januari 1995 trad ik in dienst als assistent in opleiding bij de Rijksuniversiteit
Groningen. Onder leiding van prof. dr. M. Franx en prof. dr. G. D. Illingworth (Lick Observa-
tory, Santa Cruz, California) deed ik onderzoek aan de evolutie van sterrenstelsels. Behalve
met mijn promotores werkte ik in de periode 1995 – 1999 samen met dr. D. Fabricant, dr. D.
Fisher en dr. D. Kelson.

Ik bracht vijf werkbezoeken aan het Lick Observatory te Santa Cruz, twee aan het
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics te Cambridge (Massachusetts), en verschei-
dene korte bezoeken aan andere instituten. In 1996 nam ik deel aan een winterschool in
Jeruzalem. Ik bezocht conferenties in Heidelberg, München (2�), Canberra, Rome en New
Brunswick, en gaf colloquia in Cambridge (Engeland), München en Utrecht. Gedurende
mijn onderzoek heb ik waarnemingen verricht met de 3,6 m New Technology Telescope op
La Silla (Chili), tweemaal met de 4,2 m William Herschel Telescope op La Palma, en zeven
keer met de 10 m W. M. Keck Telescope op Hawaii.

Naast mijn onderzoek verzorgde ik in 1996 en 1997 een deel van het college Sterrenkunde
2 en was ik voorzitter van schaakvereniging De Spassky’s. Vanaf april 1998 werkte ik als
gastonderzoeker bij de Leidse Sterrewacht. Na mijn promotie zal ik als Hubble Fellow ver-
bonden zijn aan het California Institute of Technology in Pasadena.


