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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 

Dual Perspect ives on Extended Objects in String Theory 

door Marcel Vonk 

1. De relatie tussen "string networks" en "supersheets" is dezelfde als de relatie 
tussen statistische mechanica en thermodynamica. 

2. De overeenkomsten tussen de klassieke en de quantum-partitiefunctie van de 
NS-vijfbraan in type IIA snaartheorie berusten op een nog niet adequaat 
beschreven achterliggende wiskundige structuur. 

3. Ook zonder het nemen van de lage-energielimiet zoals in dit proefschrift voldoet 
de partitiefunctie van de op een Calabi-Yau-variëteit gecompactificeerde NS-
vijfbraan in type IIA snaartheorie aan een holomorfe anomalievergelijking. 

4. De "verdwenen vijfbraan" (zie hoofdstuk 5 en 6 van dit proefschrift) zal weer 
opduiken als alle berekeningen gedaan worden in de exacte T-duale ruimte van 
k gescheiden vijfbranen. 

5. De natuur kan niet zuiver op basis van wiskundige consistentie verklaard wor
den. 

6. De wereld is vierdimensionaal. 

7. Economisch gezien werken de meeste hoge-energiefysici in de entertainment
sector. 

8. voor net merendeel van de beleidswijzigingen in het lager en middelbaar on
derwijs van het de afgelopen twee decennia gold dat niet stilstand, maar juist 
verandering achteruitgang was. 

9. Twee weken zomerkamp zijn minstens even belangrijk in de opvoeding en 
ontwikkeling van een kind als vijftig weken thuis. 

10. De generatie die nu met mobiele telefoons opgroeit zal beduidend beter kunnen 
spellen dan de generatie daarvoor. 




