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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Hopf Symmetry and its breaking; Braid Statistics and Confinement in Planar
Physics

Slingerland, J.K.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Slingerland, J. K. (2002). Hopf Symmetry and its breaking; Braid Statistics and Confinement
in Planar Physics. [, 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:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/hopf-symmetry-and-its-breaking-braid-statistics-and-confinement-in-planar-physics(339c914c-b40b-4f05-86ae-c80701fd635b).html


Dankwoord d 

Graagg wil ik op deze plaats enkele mensen bedanken die mijn leven en werk de afgelopen jaren 
prettigerr en interessanter hebben gemaakt. Allereerst mijn promotor, Sander Bais. Sander, 
ikk heb het zeer gewaardeerd dat ik bijna altijd bij je binnen kon lopen als ik weer eens een 
ideee of probleem had. Met name voor de vele en goede vragen en opmerkingen die je dan 
opp mij afvuurde ben ik je erg dankbaar. Ook mijn andere coauteurs, Bernd Schroers en Tom 
Koornwinderr wil ik graag bedanken. Bernd, onze prettige samenwerking in het verleden doet 
mee erg uitzien naar mijn verblijf in Edinburgh. Tom, het was een voorrecht om steeds als ik iets 
"bijna""  bewezen had bij jou aan te kunnen kloppen. Bovendien ben ik je dankbaar dat je mij 
eenn aantal keer de gelegenheid hebt gegeven om werk te presenteren. 

Dee stafleden en promovendi van het instituut voor theoretische fysica wil ik allemaal be-
dankenn voor het scheppen van een buitengewoon plezierige sfeer. Ik zal met name bij de lunch 
nogg vaak aan julli e denken. Ronald van Elburg, Martijn Wubs, Jeroen van Dongen, Leendert 
Suttorpp en Jeroen Vink wil ik speciaal bedanken voor een fijne samenwerking bij het organ-
iserenn van werkcolleges en de kleine werkgroep. Bij Mischa Sallé en Mark Kettenis zal ik 
waarschijnlijkk voor altijd in het krijt staan wegens de tijd die zij hebben geïnvesteerd in de ver-
houdingg tussen mij en mijn computer. Eddy Ardonne en Frank van Lankvelt ben ik dankbaar 
voorr het beantwoorden van mijn onophoudelijke vragen over het quantum-Halleffect. Mine 
Temürhann wil ik graag bedanken voor het opvijzelen van mijn humeur, al was het alleen maar 
vanwegee de thee en het "scrabbelen" (Fred ook bedankt). Anders Tranberg heeft menige avond-
maaltijdd door zijn aanwezigheid voor mij veraangenaamd en was daarnaast verantwoordelijk 
voorr de organisatie van inspirerende zang-activiteiten (nevertheless, I'm still hoping to convert 
youu to vegetarianism one day, you insatiable carnivore you). Mijn kamergenoten Jelper Striet en 
Nathaliee Muller verdienen ook speciale dank. Nathalie, jou ben ik erg dankbaar dat ik, toen je al 
naarr Engeland vertrokken was, een paar maanden gebruik mocht maken van je appartement in 
Amsterdam.. Jelper, ji j was voor mij het ideale klankbord. Ik hoop van harte dat je een nieuwe 
kamergenoott krijgt die je in dit opzicht kan evenaren. Tenslotte wil ik Kareljan Schoutens, 
Robbertt Dijkgraaf en Theo Nieuwenhuizen bedanken voor het schrijven van aanbevelingen en 
niett te vergeten Paula Uithoven en haar moeder Simona Tol voor het regelen en verhuren van 
mijnn kleine paleisje in de Baarsjes. 

Buitenn het instituut zijn er natuurlijk ook de nodige mensen die mijn leven meer de moeite 
waardd hebben gemaakt. Mijzelf kennende zal ik zeker vergeten een aantal van deze mensen 
hierr expliciet te noemen. Hiervoor bij voorbaat mijn excuses. De leden van het Canticum 
Anglicumm en van het oktet dusArt wil ik bedanken voor het opfleuren van vele avonden, zowel 
bijj  het zingen als bij de warme chocomel. Luuk Hoevenaars en Hessel Posthuma hebben tijdens 
eenn aantal wiskundeconferenties voor de nodige afleiding gezorgd. Michiel Rop, Stefan Groot 
Nibbelinkk en Ellen van Herk wil ik bedanken voor de hulp bij het opknappen van mijn huis. 
Stefann ook voor de avondjes "natuur en cultuur". Ellen, ik kan alleen maar zeggen dat ik heel 
blijj  ben dat je er bent. Ook mijn familie wil ik natuurlijk hartelijk bedanken, in het bijzonder 
mijnn vader, moeder, broer en (schoon)zussen. Klaas, Giny, Jan Willem, Petra, Els en Anne, 
bedanktt voor de steun! Als laatste wil ik mijn vriendin Theresa bedanken voor haar liefde, 
steunn en vertrouwen voor en tijdens het schrijven van dit proefschrift. 

141 1 








