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Dankwoord

Allereerst wil ik de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (F.O.M.) be-
danken voor de financiële steun van mijn onderzoek dat ondermeer geleid heeft
tot dit proefschrift. Ook dank ik de F.O.M. voor de ruime mogelijkheden om
zomerscholen, workshops en conferenties te bezoeken en de vlotte financiële en
administratieve afhandeling daarvan.

Op het professionele vlak ben ik mijn begeleiders Eric Bergshoeff en Mees de
Roo dankbaar voor hun kunde, enthousiasme en prettige samenwerking. Eric’s
(bijna) dagelijkse peptalks hebben tot gevolg gehad dat de onvermijdelijke mo-
tivatie–dipjes tot een minimum beperkt zijn gebleven. Mede dankzij Mees zijn
organisatorische kwaliteiten zijn er in de afgelopen vier jaar nauwelijks vertra-
gingen opgetreden in mijn onderzoek en het schrijven van mijn proefschrift. Ook
wil ik Klaus Behrndt, Sudhakar Panda en Rein Halbersma bedanken voor de pret-
tige samenwerking in de projecten waarvan de resultaten beschreven worden in dit
proefschrift. Tevens bedank ik Chris Hull, Yolanda Lozano, Bert Janssen, Edu-
ardo Eyras, George Papadopoulos, David Berman en Per Sundell voor de overige
plezierige samenwerkingsverbanden tijdens de afgelopen vier jaar. Voor het kri-
tisch lezen van het manuscript bedank ik mijn promotor professor David Atkinson
en de leescommissie bestaande uit de professoren Paolo Di Vecchia, Paul Town-
send en Erik Verlinde.

Voor de prettige sfeer op het Instituut voor Theoretische Natuurkunde te Gro-
ningen wil ik al mijn collega’s bedanken, maar in het bijzonder wil ik Anthony
Hams, Manuel Reenders, Rein Halbersma, Per Sundell en David Berman noemen
vanwege onze (soms felle) discussies tijdens de lunch, die ik heb ervaren als wel-
kome afleidingen van het dagelijkse werk. In deze context dien ik tevens professor
Marinus Winnink een eervolle vermelding te geven, aangezien hij regelmatig zijn
stempel drukte op de lunch–conversaties. Bovendien wil ik Marinus bedanken
voor zijn interesse in mijn professionele, sportieve en financiële aktiviteiten, voor
zijn kennis van zaken en behulpzame suggesties. Ik bedank Ynske Joustra en Iris
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de Roo–Kwant, de secrateresses op ons instituut, voor alle kleine en grote admi-
nistratieve klussen.

Ik ben veel dank verschuldigd aan al mijn vrienden. Voornamelijk dankzij hen
heb ik altijd op de juiste momenten mijn werk kunnen relativeren en simpelweg
kunnen genieten van het leven. Onze avonden in de Groningse kroegen, de week-
endjes op Terschelling en de vele (dronkemans–)verhalen zal ik me altijd met veel
plezier blijven herinneren. Onze vrijdagavonden in de Stadtlander zal ik ontzet-
tend gaan missen als ik straks in “Gods own Country” zit. Eltjo, Adam en Josine,
Jelger en Marije, Gerwin, Rick, Jacob, Durk en niet te vergeten Coos, bedankt
voor alles wat we samen meegemaakt hebben. Ik weet zeker dat ik namens ie-
dereen kan schrijven dat we hopen dat Coos eindelijk zijn plek gevonden heeft.
Eltjo, dankjewel dat je mijn paranimf wil zijn en zo uiteindelijk toch nog eens
een rokkostuum gaat dragen. Mijn vriend, paranimf en collega Martijn bedank
ik in het bijzonder voor de vele stapavonden tijdens zomerscholen, conferenties
en workshops. Voornamelijk dankzij hem waren die wetenschappelijke excursies
een stuk minder saai en voorspelbaar.

Als laatste verdienen mijn ouders, mijn beide broers Cees en Anne en na-
tuurlijk mijn vriendin Marike een speciale plaats. Heit en Mem, Cees en Anne,
ontzettend bedankt voor alle steun, gezelligheid, waardering en Friese nuchter-
heid. Marike, ik bewonder je efficiëntie (iets waar ik duidelijk minder kaas van
gegeten heb), doorzettingsvermogen en karakter. Zonder jou zouden de afgelopen
jaren zoveel moeilijker zijn geweest. Ontzettend bedankt voor al je steun, liefde
en in het bijzonder je enthousiasme voor ons Amerikaanse avontuur.
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