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Op deze laatste pagina's wil ik een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage aan de 
totstandkoming van dit proefschrift. Allereerst wil ik mijn promotor Herman Verlinde 
bedanken. 

Herman, niet alleen bewonder ik je kennis van natuurkunde in het algemeen en 
stringtheorie in het bijzonder, maar tevens waardeer ik je optimistische en vriendelijke 
karakter en vooral ook je creativiteit. Dit alles maakt je tot een prettige promotor. Daar
naast mocht ik een niet onaanzienlijk deel van je NWO Pionierbeurs gebruiken voor het 
bezoeken van conferenties, zomerscholen en universiteiten in het buitenland. Ook heb ik 
profijt gehad van je inspanningen, samen met Sander Bais, Robbert Dijkgraaf en Erik Ver
linde, om van Amsterdam een aantrekkelijke plaats voor (jonge) stringtheoretici te maken. 
Met name Strings'97 en de workshops in '98 en '99 waren onvergetelijke ervaringen. 

It was a pleasure for me to write an article together with Steve Giddings and Herman 
Verlinde. I thank them for enabling me to make my own (small) contribution to a better 
understanding of the relation between matrix string theory and light-cone string theory. 

I thank Jae-Suk Park for sharing his enthusiastic ideas and knowledge with me. I 
admire your erudition and I enjoy our conversations about physics and beyond very much. 
Also, I would like to thank your wife Boksun Han for delicious Korean dinners. 

Ik bedank Bernd Schroers en Sander Bais voor nuttige discussies en suggesties voor 
verbetering van de presentatie van dit proefschrift. 

De discussies die ik had met Christiaan Hofman en Gysbert Zwart waren bijzonder 
leerzaam. Met name voor hoofdstuk twee zijn ze van groot belang geweest. Gysbert en 
Christiaan: bedankt! 

I thank Tom Wynter and Boris Pioline for useful discussions. 

Ik bedank Bernd Schroers, Bert-Jan Nauta en Ronald van Elburg voor het lezen van 
delen van het manuscript en voor hun commentaar. 

Alain Verberkmoes bedank ik voor zijn geduld en zijn onbaatzuchtige bereidheid zich 
te verdiepen in de problemen die ik soms had met de wondere wereld van LaTeX, TeX, 
Postscript, Mathematica en aanverwante zaken. Ik was prettig verrast toen je spontaan 
met figuur 3.7 aankwam zetten, kort nadat ik bij je geklaagd had dat ik niet wist hoe ik 
zo'n plaatje kan maken (ik weet het nu inmiddels wel). 

Jeroen van Dongen, Jae-Suk Park en Herman Verlinde bedank ik voor gezelschap 
tijdens mijn verblijven in Princeton. I thank the proprietors and crew of small world 
coffee for kindly supplying me with coffee of reasonable quality. 

I thank the department of physics, Princeton University (USA), for hospitality, where 
large parts of this thesis were written. Furthermore I thank the Spinoza Institute, Utrecht 
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University, for hospitality. 
Verder bedank ik alle stafleden, postdocs, (ex)-promovendi en studenten van het In

stituut voor Theoretische Fysica te Amsterdam voor de wetenschappelijke atmosfeer en 
de gezelligheid. 

Tenslotte bedank ik mijn familie, vrienden en kennissen voor hun bijdrage aan dit 
proefschrift. 
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