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Curriculumm Vitae 

Opp 29 augustus 1966 ben ik geboren in Haarlem, de stad waar ik de rest van mijn leven 
(mett uitzondering van 10 maanden in Zuid-Afrika) heb gewoond. Op 30 mei 1984 (met 
eenn gedeeltelijke zonsverduistering 's avonds) behaalde ik het eindexamen Atheneum B 
mett 8 vakken. Hetzelfde jaar begon ik een studie Natuurkunde aan de Universiteit van Am-
sterdam.. Na veel wikken en wegen heb ik besloten om af te studeren in de richting Ster-
renkunde.. Dit vond plaats op 29 augustus 1989 (op mijn verjaardag dus). Mijn afstudeer-
onderzoekk betrof een onderzoek naar röntgen-bursters gebruik makende van data verkregen 
mett de satelliet EXOSAT, hetgeen plaatsvond onder leiding van Jan van Paradijs. Na een 
oponthoudd van 1 jaar ben ik op 1 september 1990 in dienst getreden van de Universiteit 
vann Amsterdam als AIO. Dit betrof onderzoek op het gebied van de snelle tijdsvariaties in 
dee röntgenstraling afkomstig van compacte objecten, wederom onder de begeleiding van 
Jann van Paradijs. Tijdens de loop van het onderzoek is Michiel van der Klis steeds meer 
betrokkenn geraakt bij de begeleiding. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van data 
verkregenn met de EXOSAT en Ginga satelliet. Om de gegevens van de Ginga satelliet te 
verkrijgenn ben ik twee maal een paar maanden op het Institute for Space and Astronautical 
Researchh te Japan geweest. Verder heb ik tijdens mijn AIO-schap tweemaal waarnemin-
genn verricht met optische telescopen voor andere projecten: eenmaal op La Silla, Chili en 
eenmaall  op Mauna Kea, Hawaii. Ik heb deze optische waarnemingen altijd erg leuk gevon-
denn en daarom is het misschien wel jammer dat röntgensterrenkunde niet vanaf de grond 
verrichtt kan worden. 
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