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Dankwoord

Ik wil mijn werkgever, Stichting FOM, niet alleen bedanken voor de financiële on-
dersteuning gedurende de laatste vier jaar, maar ook voor de ruimhartige scholings-
mogelijkheden in de vorm van bezoeken aan conferenties in binnen- en buitenland
en de Nyenrode managementtraining. Ik ben de Rijksuniversiteit Groningen en in
het bijzonder het Centrum voor Theoretische Natuurkunde zeer erkentelijk voor de
gelegenheid mijn promotieonderzoek aan deze instelling te verrichten en voor het on-
derwijs dat ik in de vijf daaraan voorafgaande jaren genoten heb. De Landelijke
Onderzoekschool voor Theoretische Natuurkunde bedank ik voor Nijmegen en Dalf-
sen.

Dit proefschrift zou nooit tot stand gekomen zijn zonder de uitstekende begeleiding
van mijn promotor Mees de Roo. In een vakgebied dat soms wel geregeerd lijkt te
worden door hypes en waar de druk om te publiceren erg hoog is, is het prettig om
een nuchtere en geduldige promotor zoals jij te hebben, die zijn promovendi de ruimte
gunt om zich de basisbeginselen van het vak in alle rust eigen te maken. Daarnaast wil
ik jou en Eric Bergshoeff bedanken voor de informele en stimulerende sfeer binnen de
snaartheoriegroep in Groningen. Eric, bedankt voor de incidentele peptalk en nuttige
kanttekeningen bij mijn onderzoek.

Het werk dat beschreven wordt in dit proefschrift en in mijn publicaties van de
laatste vier jaar is tot stand gekomen in plezierige en produktieve samenwerking met
Andrés Collinucci, Paul Koerber, Sudhakar Panda, Mees de Roo, Alexander Sevrin
en Dennis Westra. De leden van mijn beoordelingscommissie, de professoren Jan de
Boer, Martin Cederwall en Alexander Sevrin, wil ik bedanken voor het opofferen van
een deel van hun zomer om mijn manuscript te lezen.

Ik wil de promovendi en postdocs van theoretische hoge-energiefysica bedanken
voor de gezelligheid en uitdagende discussies tijdens maar ook na werktijd en in
binnen- en buitenland. Wissam Chemissany, Andrés Collinucci, Ulf Gran, Rein Hal-
bersma, Jelle Hartong, Sven Kerstan, Román Linares, Mikkel Nielsen, André Ploegh,
Thomas Van Riet, Diederik Roest, Dennis Westra en Tim de Wit: zonder jullie als
collega’s waren de laatste vier jaar onvoorstelbaar minder interessant en amusant ge-
weest. Ook de andere regelmatige bezoekers van de koffietafel in kamer 5111.0134
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verdienen het hier genoemd te worden: Aernout van Enter, Maxim Mostovoy, Karel
Netočný, Elisabetta Pallante, Hendrikjan Schaap, Jetze Sikkema en Rudolf Uitham.
Dit geldt ook voor Ynske Joustra en Iris de Roo-Kwant, die ik daarnaast wil bedanken
voor de nodige secretariële ondersteuning.

Ik wil mijn (schoon)familie en vrienden bedanken voor de vele gezellige uurtjes
in Groningen en elders, en voor jullie belangstelling. Het logeerbed in Leiden staat
altijd klaar!

Ten slotte wil ik mijn ouders, Henk Eenink en Mieke Eenink-Tijdink, en met name
mijn vriendin, Marian Wilts, bedanken voor hun steun en bijna oneindige geduld
tijdens mijn vele motivatiedipjes gedurende de promotie en de schrijfstress van het
afgelopen jaar.




