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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dual views of string impurities. Geometric singularities and flux backgrounds

Duivenvoorden, R.J.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Duivenvoorden, R. J. (2004). Dual views of string impurities. Geometric singularities and flux
backgrounds. [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/dual-views-of-string-impurities-geometric-singularities-and-flux-backgrounds(30aa49f9-4fce-40a9-9376-ef195d8492d7).html


DANKWOORD D 

Alvorenss dit proefschrift te besluiten wil ik graag enkele mensen bedanken die hebben bij-
gedragenn aan de totstandkoming van dit proefschrift. In de eerste plaats is het mij een groot 
genoegenn om mijn promotor te bedanken. Jan, bedankt voor je geweldige begeleiding en de 
velee kansen die je me geboden hebt. Het is een groot voorrecht en genoegen om met jou als 
begeleiderr te hebben gewerkt. Ik zal je altijd dankbaar zijn voor alles wat ik van je geleerd 
hebb en ik hoop dat ik de kans zal hebben nog meer van je te leren. 

Daarnaastt wil ik graag de leden van het Instituut voor Theoretische Fysica bedanken, 
inn het bijzonder alle leden van de stringtheorie groep. Ook dank ik de promovendi en 
postdocss van de string groep voor een stimulerende omgeving en boeiende en verhelderende 
discussies. . 

Hett doet me veel plezier om mijn collega promovendi te bedanken met wie ik het groot-
stee deel van de afgelopen vier jaar heb gewerkt, gediscussieerd en gereisd, en al lang ge-
leden,, toen de string groep nog een stuk kleiner was, een zeer nuttige Ph.D. club ben be-
gonnen,, die gelukkig de laatste tijd nieuw leven ingeblazen is. Rutger en Jeroen, bedankt 
voorr alles, dankzij julli e was het een stuk plezieriger op het instituut en ook daarbuiten. 
Ikk ben blij dat julli e ook op de dag van mijn promotie mij ter zijde staan. Jeroen, ji j bent 
gedurendee drieëneenhalf jaar mijn kamergenoot geweest, en wel de beste kamergenoot die 
ikk me zou kunnen hebben gewenst. Dank je, natuurlijk in de eerste plaats voor alles wat 
jee voor me gedaan hebt als kamergenoot, vele verhelderende discussies en ook vele die 
nogg in de toekomst helderheid beloven te brengen (zo hoop ik), voor je niet te overschatten 
hulpp met computers, waar ook dit proefschrift van heeft geprofiteerd en voor het prachtige 
programmaa Kile, waarmee dit proefschrift is geschreven. 

Tott slot ben ik de grootste dank verschuldigd aan mijn ouders voor hun voortdurende 
steunn en nog veel meer. Aan hen draag ik dit proefschrift op. 
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