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192 Chapter 12. Samenvatting 

Curriculum vitae 

De ben geboren op 27 augustus 1966 te Koog aan de Zaan. Zaanstad is tot op heden nog steeds 
mijn woonplaats; in 1984 behaalde ik het diploma Gymnasium/9 aan het Zaanlands Lyceum te 
Zaandam, alwaar ik een zeer prettige middelbare school tijd heb doorgemaakt. In hetzelfde jaar 
begon ik mijn studie sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn stageonderzoek bracht 
mij in aanraking met de variabiliteit in de wind van vroeg-type sterren en met mijn begeleider Huib 
Henrichs. Na de afronding van mijn studie in mei 1989 werd mij een 0.1.0. plaats aangeboden, 
aangevraagd door Huib Henrichs, Ed van den Heuvel en Henny Lamers met als onderwerp: "Fysica 
van wind variabiliteit in vroeg-type sterren". Ik heb het aanbod aanvaard; de resultaten van het 
uitgevoerde onderzoek ziet U nu voor U. Behalve het doen van onderzoek heb ik ook met veel 
plezier college gegeven en studenten begeleid bij het uitvoeren van hun stage onderzoek. 

Het internationale karakter van de sterrenkunde heeft mij altijd zeer aangesproken. Het be
zoeken van conferenties, workshops en zomerscholen in verre en minder verre oorden is mij goed 
bevallen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, de Canarische Eilanden, Zuid Afrika en de 
Verenigde Staten waren de bestemming van mijn vele reizen. Ik heb aan een tiental posters die 
zijn gepresenteerd tijdens deze conferenties een bijdrage geleverd. Verder heb ik een aantal voor
drachten gegeven. Het verrichten van waarnemingen met optische telescopen vanaf de grond of met 
behulp van een telescoop aan boord van een satelliet doet het bloed sneller stromen, zeker als je 
iets nieuws ontdekt. De bewaar goede herinneringen aan de (soms lange) nachten van verkenning 
van de sterrenhemel. Ook heb ik veel plezier beleefd aan de populaire voordrachten die ik door het 
hele land gegeven heb. 


