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LlWClCLLLLliïl 
De schrijver werd geboren op 27 augustus 1950 te Haarlem. 

In 1963 verhuisde hij naar Amersfoort, waar hij in 1967 het diploma 

HBS-B behaalde aan het Constant!jn College. 

In september 1967 begon hij aan de studie in de natuur- en sterren

kunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in november 1970 

het candidaatsexamen met hoofdvak natuurkunde aflegde. Hij voltooide 

zijn studie in juli 1974, toen hij het doctoraalexamen met hoofdvak 

algemene sterrenkunde aflegde. 

Het afstudeer-onderzoek verrichtte hij onder leiding van Dr. E.P.J. 

van den Heuvel in de afdeling Sterspectroscopie van het Sterrenkun

dig Instituut te Utrecht. Dit onderzoek leidde tot een publicatie in 

"Astronomy and Astrophysics" en was tevens de aanzet tot het in dit 

proefschrift beschreven promotie onderzoek. 

Vanaf 1 augustus 1974 tot en met 30 september 1978 was hij ver

bonden aan het Sterrenkundig Instituut te Amsterdam als wetenschap

pelijk medewerker, eerst, tot en met 31 december 1977, in dienst van 

de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 

(ZWO) en later in dienst van de Universiteit van Amsterdam. Geduren

de die tijd werd het grootste deel van de in dit proefschrift be

schreven onderzoeken uitgevoerd. 

Sedert 1 oktober 1978 wonen hij en zijn echtgenote in Ferney-

Voltaire (Frankrijk) en is hij werkzaam bij de "European Southern 

Observatory" in Genève. 
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