
 

 

 University of Groningen

M-theory and gauged supergravities
Roest, Diederik

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2004

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Roest, D. (2004). M-theory and gauged supergravities. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/8e20feb8-d9dc-4a1a-a7b6-e481385d9d88


Dankwoord

Dit proefschrift is tot stand gekomen met de hulp van verschillende mensen, die ik hier graag
wil bedanken. Op de eerste plaats komt natuurlijk mijn promotor Eric Bergshoeff, wiens
enthousiaste, deskundige en persoonlijke begeleiding altijd een grote inspiratiebron waren.
Ook wil ik Eric en Mees de Roo complimenteren met de bijzondere vakgroep die zij hebben
opgebouwd. Natuurlijk zijn de promovendi daar een onmisbare schakel in en ik wil Rein
Halbersma, Tim de Wit, Andres Collinucci, Martijn Eenink, Dennis Westra en Thomas van
Riet dan ook graag bedanken voor de gezellige en collegiale werksfeer tijdens de afgelopen
vier jaren. Verder wil ik iedereen bedanken die zich de afgelopen jaren ook aan de theoreti-
sche natuurkundige lunchtafel zette en zich daar in menige discussie mengde. Ook bedank ik
Ynske Joustra en Iris de Roo-Kwant voor de prettige secretariële ondersteuning en de terechte
kritische noot als die theoretici iets te eigenwijs werden!

My Ph.D. period would not have been the same without the foreign post-docs in our
group. I would like to thank Per Sundell for many instructive discussions and an enjoya-
ble collaboration. In addition, I would very much like to thank Ulf Gran, Román Linares
and Mikkel Nielsen for our joint scientific and social enterprises. It was great fun with you
guys from Monday to Friday but yet more afterwards, in particular during the infamous after
works! Furthermore, I would like to thank Klaus Behrndt, Renata Kallosh, Tomás Ortín and
Antoine van Proeyen for the pleasant and fruitful collaborations via e-mail exchanges and
occasional visits during the last four years. Last but certainly not least, I am very grateful to
the members of my Ph.D. committee, Professors Jan Louis, Tomás Ortín and Bernard de Wit,
for a careful reading of this manuscript (and to Mikkel for doing the same unofficially).

Tot zover het negen tot vijf (en soms iets later...) gedeelte. Een mens werkt tenslotte om
te leven en dat is de afgelopen jaren dan ook volop gebeurd. Daarom wil ik hier ook alle
vrienden en kennissen bedanken voor hun sociale bijdrage. Natuurlijk verdient de Gang -
voor al uw feesten en partijen - hier een speciale vermelding: bedankt voor alle gezelligheid
en drinkgelagen en ook jullie belangstelling voor mijn onderzoek, getuige de niet-aflatende
stroom vragen over Michael Knight en het binnenrijden van de vrachtwagen. Het paranimfi-
sche gedeelte van dit gezelschap, bestaande uit Ivor en Wytze, wil ik natuurlijk bedanken voor
het zijn van paranimfen op mijn promotie en eigenlijk ook tijdens de Groningse jaren daar-
voor. Ook zij zijn ruimschoots voorzien van wetenschappelijke interesse, getuige speculaties
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over de herkomst van snelkookrijst en het nut van een matras op je plafond en bovendien hun
eigen promotieplaatsen. Zo gaan we allemaal nog van Kombuis 54 naar Broerstraat 5!

Verder wil ik graag mijn familie, pap, mam en Paulien, bedanken voor alle belangstelling
en liefde gedurende de afgelopen jaren; jullie waren altijd een grote steun. Ook mijn offici-
euze schoonfamilie, Albert, Marja, Noortje en Rik, bedank ik voor alle warmte en interesse.
Dan blijft er nog maar één persoon over om te bedanken: lieve Femke, ik weet niet of dit
proefschrift zonder jou niet tot stand was gekomen maar het was zeker niet door zo’n geluk-
kig iemand geschreven! Bedankt voor al je liefde, begrip en het zijn van wie je bent! Ik wens
je veel succes toe met je eigen promoveren en ik hoop voor het komende jaar op veel liefde
tussen Groningen en Londen. Te quiero!




