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Over de auteur

André de Vries is geboren op 1 februari 1965 te ’s-Gravenhage. In 1972 verhuisde hij 

met zijn familie naar Arnhem alwaar hij nog altijd woonachtig is. In Arnhem doorliep 

hij de middelbare school op de Lorentz Scholengemeenschap en studeerde hij aan 

het Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten. Deze studie werd in 1987 

afgerond met een examen voor docerend musicus klein koper. Hierna volgde hij een 

opleiding tot applicatieprogrammeur Pascal waarvoor hij in 1989 zijn diploma ontving. 

In 1993 werd een aanvang genomen met de studie Wijsbegeerte aan de Katholieke 

Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit). Gedurende de jaren 1994 

en 1995 was hij student-assistent logica bij de faculteit Wijsbegeerte. In 1998 werd de 

studie afgerond met een scriptie op het gebied van de Algemene Wetenschapsleer. 

Tijdens en na zijn studie heeft hij zich intensief beziggehouden met het realisme-debat, 

de philosophy of mind en de filosofie van de wiskunde. Gedurende de jaren 2000 tot 

en met 2002 vervulde hij de functie van onderwijsassistent filosofie aan de faculteit 

Wiskunde en Natuurkunde van de Universiteit Leiden. Hierna is hij in dienst gekomen 

van de Optical Retail Group B.V. alwaar hij nog steeds werkzaam is als opticien.  

De start van dit proefschrift vond plaats met het schrijven van het artikel ‘De connectie 

tussen Poppers drie werelden’ dat in april 2004 in het ANTW is gepubliceerd. Daarna 

bezocht hij de bijeenkomsten van de PCCP-groep van de Rijksuniversiteit Groningen. 

In 2007 richtte hij het Filosofisch Bureau De Vries op, waar mensen gebruik kunnen 

maken van de volgende drie diensten: consulten, cursussen en teksten (zie www.

filosofischbureau.nl of www.filosofischbureaudevries.nl ).
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Dankwoord

Ik dank iedereen die interesse heeft getoond in de ontwikkeling van dit proefschrift 

gedurende de afgelopen jaren. De volgende namen, in alfabetische volgorde, wil ik 

daarbij niet onvermeld laten: Jan Bosveld, Yvette van Doormolen, Jos Jansen, Albert 

Stevens, Nine Veltman en Jeanet de Vries.

Dank ben ik verschuldigd aan Jos Jansen voor zijn hulp bij de omzetting van het 

ANTW-artikel ‘De connectie tussen Poppers drie werelden’ naar een Word-document. 

Hij heeft me daarmee het nodige redactionele werk uit handen genomen. Yvette 

wil ik bijzonder bedanken voor een flink aantal taalkundige correcties die ze in het 

proefschrift heeft aangebracht. Ze was ook als partner een onmisbare steun.

De leden van de PCCP-groep wil ik bedanken voor hun boeiende teksten die mij 

onder ogen zijn gekomen en de reflecties die daarop volgden. Ze hebben me veel 

filosofisch plezier verschaft en het nodige bijgebracht. Daarnaast wil ik de leden van 

de PCCP-groep bedanken voor hun individuele bijdrage aan dit proefschrift.

Thomas Reydon wil ik bedanken voor de onderhoudende gesprekken die ik met 

hem mocht voeren, zowel de vriendschappelijke als de filosofische. Zijn (inhoudelijk) 

medeleven tijdens het schrijven van dit proefschrift was groot.

Graag wil ik de leden van de leescommissie, te weten de hoogleraren A.A. Derksen, 

M.R.M. ter Hark en E.C.W. Krabbe bedanken voor hun suggesties en commentaren. 

Hun reactie op dit proefschrift heeft op een aantal punten een wezenlijke verbetering 

tot gevolg gehad. Een bijzonder woord van dank voor E.C.W. Krabbe is daarbij op 

zijn plaats.

Veel dank ben ik verschuldigd aan Eite Veening voor de rol van copromotor 

die hij op zich heeft willen nemen en voor zijn grote bijdrage aan dit project. Het is 

zijn eigen proefschrift Over de werkelijkheid van drie werelden. Een pleidooi voor en 

een herziening van Poppers Driewereldentheorie dat voor mij een zeer belangrijke 

inspiratiebron is geweest voor het schrijven van dit proefschrift. Daarnaast ben ik 

hem dankbaar voor de leerzame en leuke gesprekken die ik met hem mocht voeren; 

gesprekken die zowel de filosofie als het filosofisch consulentschap betroffen.

Tot slot, veel dank ben ik verschuldigd aan Theo Kuipers, de promotor van dit 

proefschrift. Een betere promotor had ik me niet kunnen wensen. Snelle en kritische 

reacties op mijn teksten zijn mij veelvuldig ten deel gevallen. De ondersteuning van 

een promotor die zo enthousiast, betrokken en nauwgezet is, vormt een onmisbare 

basis bij het ten uitvoer brengen van een onderneming als deze.

Allen veel dank!
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