
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Quasi-particles for fractional quantum Hall systems

van Elburg, R.A.J.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Elburg, R. A. J. (2000). Quasi-particles for fractional quantum Hall systems. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
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), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/quasiparticles-for-fractional-quantum-hall-systems(ffb707e4-c0c7-4e8e-93f1-2d9d0fabe18c).html


Dankwoord d 

InIn de afgelopen jaren zijn er vele momenten geweest waarop anderen hebben bijge-
dragenn aan het tot stand komen van dit proefschrift of die -niet minder belangrijk-
mijnn leven hebben veraangenaamd. Al deze mensen wil ik bedanken en een aantal 
vann hen wil ik met name noemen. 
Mij nn leermeesters en promotoren Kareljan en Aad. In het bijzonder Kareljan die 
mijj  in de dagelijkse begeleiding met groot geduld het belang van details heeft 
geleerd. . 
Mij nn mede TGM-promovendi en andere TGM-werkgroepleden voor de discussies 
overr quantum Hall effecten en andere (gecondenseerde) materie. Boris voor het 
gezelschap,, hij was de andere helft van een Nederlands duo dat enkele maanden 
langg het internationale gecondenseerde materietheater onveilig maakte. Eddy voor 
dee enthousiaste discussies over de zin en onzin in verschillende statistiekconcep-
tenn en voor het lezen en becommentariëren van het grootste deel van dit proef-
schrift.. Everyone else who participated in the TGM-meetings, Anne, Andreas, 
Bernd,, Frank, Mischa, Rob, Sathya en Theo, I thank for their participation, the 
cakess and their scientific contributions. 
Al ll  the members of the temporary and permanent staff for making coffee, lunch, 
teaa and even mensa dinners more enjoyable with their presence and for answering 
manyy questions. De secretaresses en co-managers van het het ITF en WZI voor 
allee praktische en administratieve hulp. Joost, Martijn, Mischa, Nathalie en Sander 
voorr de prettige samenwerking bij het verzorgen van het vak quantum mechanica 
2.. Mark als goede buurcollega en omdat hij 'zo lekker kan zeuren1 bij een fles wijn. 
Jonathann voor de collegiale hulp bij computeruitdagingen, het vier-op-een-rijen, de 
muzikalee verrassingen en vriendschap. 
Fmm grateful to Annemarie, Natascha, Marga, Teklaand Tim for reading the English 
summaryy and suggesting corrections. 
Mij nn toneelleraren/regisseurs Zipporah en Dennis voor het gestelde vertrouwen. In 
eenn paar uur toneelspelen leerde ik vaak meer dan in maanden ploeteren achter 
mijnn bureau. Mijn medespelers voor hun enthousiasme en creativiteit. 
Pieterr voor de gesprekken over hagelruis, werk en leven. Gyuri, Elvira and Tekla 
II  thank for their hospitality and friendship. Patricia voor de vele late telefoonge-
sprekkenn over het dagelijkse leven, vriendschap en liefde. Tjeerd, Egbert, Carien, 
enn Susanne voor de altijd geslaagde Ex-FB'ers bijeenkomsten, vriendschap en the-
aterbezoeken.. Voor de vele blaren, de kaasfonduesessies met toefjes slagroom, de 
doorsteekjes,, het zekeren en ander aangenaam tijdverdrijf bedank ik mijn vrienden 
Vincent,, Füemer en Hans. 
Tott slot bedank ik mijn familie, en in het bijzonder mijn ouders, voor alle steun 
doorr de jaren heen. 
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