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Curriculumm vitae 
Opp 30 October 1958 ben ik geboren, in Haarlem. In dezelfde stad heb ik 
zowell  het lager onderwijs gevolgd als het Gymnasium-B doorlopen, voor 
hett laatste waarvan ik in juni 1977 slaagde. Van 1977 tot 1980 volgde ik 
hett kandidaatsprogramma in de Natuurkunde en in de Sterrenkunde aan 
dee Universiteit van Amsterdam, dat ik in juni 1980 afrondde. Het doc-
toraalexamenn in de Sterrenkunde, met de bijvakken Numerieke Wiskunde 
enn Meteorologie, legde ik af in januari 1985. Voor het stagewerk in de 
Sterrenkundee tijdens de doctoraalfase van mijn studie heb ik onderzoek 
gedaann naar een cataclysmisch variabele dubbelster, onder leiding van 
Prof.. J. van Paradijs. 

Di tt onderzoek is, eveneens onder zijn leiding, tot februari 1989 voort-
gezett als promotieonderzoek aan de vakgroep Sterrenkunde van de voor-
maligee Subfaculteit Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit van Am-
sterdamm en aan het Centrum voor Hoge-Energie Astrofysica dat bij Sectie-
HH van het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica 
iss gevestigd. Het promotieonderzoek betreft de analyse van het gede-
tecteerdee optische licht van enkele cataclysmische variabelen, dat een sterk 
variërendd gedrag vertoond, hetgeen het gevolg is van een tot nu toe nog 
niett volledig begrepen instabiel proces in deze dubbelsterren. 


