
Dankwoord

Het was een lange en moeizame reis, die niet altijd even voorspoedig verliep. Velen hebben

mij kortere of langere tijd vergezeld. Daarvoor wil ik hen bedanken.

Allereerst mijn begeleiders: Jaap van Brakel en Ton Derksen. Ik heb veel van jullie geleerd.

Jan Bergstra heeft, toen ik uren op mijn proefschrift zat te turen zonder een regel verder te

komen en ik bovendien qua werk geen toekomst meer voor me zag, mij niet alleen aan werk

geholpen (waardoor mijn toekomst er nu een stuk zonniger uitziet), maar mij er ook toe gezet

het proefschrift toch maar af te maken.

De leden van de onderzoeksgroep ‘Rationaliteit en Naturalisme’ (Herman de Regt, Monica

Meijsing, Chris Buskes, Pauwel Slurink, Menno Hulswit, Anthonie Meijers en Ton Derksen)

wil ik bedanken voor de vele stimulerende discussies, de gezellige etentjes en de onder-

houdende uitjes.

Cor van der Weele, Theo Kuipers, Wim van der Steen, Rob Visser, Hans Metz, Diedel

Kornet en Rick Looijen dank ik voor hun commentaar op delen van mijn proefschrift of daar

aan gerelateerde papers, en, meer algemeen voor hun inzet om de filosofie van de biologie in

Nederland levend te houden. Ik betreur het ten zeerste dat dit vakgebeid in ons land steeds mee

in de knel komt.

Ruth Millikan, Walter Bock, Anne Ruth Mackor en Cynthia MacDonald leverden nuttig

commentaar op delen van mijn proefschrift of daar aan gerelateerde papers, waarvoor mijn

dank.

Ik wil ook de deelnemers en begeleiders van de cursus “Phylogenie en Ecologie” van het

(helaas) voormalige Instituut voor Theoretische Biologie in Leiden bedanken. Het heeft me

goed gedaan via jullie nog enige contact met biologen te hebben. Ook het (korte) contact met

Fred Janssen (didactiek van de biologie in Utrecht) betekende veel voor me. Het was goed te

merken dat mijn werk zo bruikbaar voor je bleek.

Mijn huidige collega’s, met name Alex Sellink, Chris Verhoef, Paul Klint en Jan Bergstra,

dank ik voor de nieuwe kansen en voor de tijd die ik kon vrijmaken om dit proefschrift af te

ronden.

Dan zijn er de mensen met wie ik in Utrecht een kamer deelde: eerst Rob van Gerwen. later

Desiree van Hattum. Jullie waren mij ook in het persoonlijke vlak tot steun.

Mijn borgtochgenoten, Cor van der Weele en Jeanne Peijnenburg, bedank ik voor de

aanmoediging, voor de wijze raad en voor het aanhoren van mijn klachten. Ik stel het zeer op

prijs dat jullie mij nu als paranimf terzijde staan.

Freek Wiedijk en Karst Koymans dank ik voor hun hulp met de computer, voor de

gezelligheid en aanmoediging en voor de apparatuur die jullie mij lieten testen. Albert Visser wil
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ik bedanken voor de gezelligheid, voor de aanmoediging, en voor de samenwerking tijdens de

cursus ‘taalfilosofie’. Het seminar ‘Niet-Euclidische Meetkunde’ was voor mij een uitzonderlijk

genoegen.

Tenslottte wil ik Josje Lodder bedanken voor de aanmoediging, voor de werkschema’s,

voor het lezen en verbeteren van allerlei stukken tekst, voor het verdragen van mijn

vermoeidheid en slechte humeur en, last but not least, voor de discussies over de logische

eigenschappen van de functionele verbanden die in dit proefschrift centraal staan. Ik hoop dat

we er nog een keer een artikel over zullen schrijven.

Ondanks de nieuwe perspectieven in de informatica doet het me pijn te moeten constateren

dat dit proefschrift tevens als zwanezang geldt.
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