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Dankwoord

Dit proefschrift is naast een academisch boek ook de afsluiting van een opleiding
tot zelfstandig onderzoeker. En hoe objectief en inhoudelijk die opleiding ook
is, leermomenten zijn altijd persoonlijk. Ik wil hier een aantal mensen die mij
de afgelopen jaren iets geleerd hebben, persoonlijk bedanken.

Allereerst ben ik een aantal filosofen uit Groningen dank verschuldigd. Ik
dank in het bijzonder Theo Kuipers, voor zijn gedegen kennis, zijn vertrouwen,
en zijn schat aan onderzoekservaring. Daarnaast dank ik Jeanne Peijnenburg,
voor haar steun, haar enthousiasme en haar wijsheid. David Atkinson dank ik
voor zijn belangstelling en zijn waardevolle commentaar, en Jeanne en David
samen dank ik voor hun gastvrijheid en hun dakterras. Meer in het algemeen wil
ik de Faculteit Wijsbegeerte in Groningen als geheel bedanken. Het is een bij-
zondere en vriendelijke omgeving. Ik dank ook alle studenten die in de afgelopen
jaren mijn pad hebben gekruist. Aan de colleges en incidentele begeleiding heb
ik heel veel plezier beleefd. En verder bedank ik de leesclub voor onvergetelijke
discussies, Menno voor zijn eerlijkheid, Barteld omdat hij tragedies met mij las,
Sjoerd voor zijn goede hart, Martine voor haar vriendschap, Casper voor alle
plezier in de kroeg, en Kim voor haar gezelligheid, intelligentie en geweldige
maaltijden.

In de afgelopen vier jaar bracht ik ook veel tijd buiten het facultaire leven
of aan de telefoon door. Voor het laatste is met name Igor Douven verantwo-
ordelijk. Ik dank hem hartelijk voor alle inzichten die hij mij verschafte, maar
ook voor zijn bemoedigende woorden en zijn vriendschap. Met veel plezier be-
zocht ik voorts mijn academische vrienden Beerend, Boudewijn, Frank, Hedde,
Maarten en Wouter. Het meeste leren promovendi misschien wel van elkaar.
De absurdistische afleiding in mijn Groningse leven werd verzorgd door Heiner,
Jasper, Willem en vooral Maarten met zijn augurken. En dan bedank ik nog
mijn buurman Mike die mijn muziek moest luisteren, Loek die me veel over
mezelf leert, Evert voor zijn onafhankelijke geest, Evelyne voor haar bijzondere
post, Ioannis omdat hij dit niet kan lezen, Jan voor de twijfel, Hayo voor de
ruimte, Chantal voor wie ze is, Martijn voor het zijn zelf, mijn zus Marleen voor
alles dat we delen, Beerend voor zijn geweldige nieuwsgierigheid, Bouwe voor
zijn onvoorwaardelijke vriendschap, en ten slotte Marian, voor de liefde.

Mijn paranimfen dank ik in het bijzonder. Ik dank Joep, die met mij op reis
ging, en me leerde om uiteindelijk mijzelf te bedanken. En ik dank Melle, die al
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heel lang met mij op reis is. Hij leerde mij dat een mens het stevigst staat waar
hij niets heeft om op te staan. Eindeloze dank ben ik verschuldigd aan Huib,
paranimf in het leven, die mij geleerd heeft dat je door een steen te poetsen
geen spiegel kunt maken.

Ten slotte dank ik mijn ouders, die mij hebben leren praten en kijken. Aan
hen draag ik dit proefschrift op.




