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Dankwoord d 

Err zijn tal van personen en instellingen, die aan het tot stand komen van deze 
dissertatiee hebben bijgedragen. 

Inn de eerste instantie zijn dit de beide promotoren, de professoren A.S. Troel-
straa en J.F.A.K. van Benthcrn. Niet alleen ti jdens het leveren van commentaar 
opp het aangedragen werk, maar ook in de dagelijkse omgang op het inst i tuut 
hebb ik het genoegen mogen smaken in hun nabijheid te hebben kunnen verkeren. 
Eveneenss was dit het geval met de andere leden van de vakgroep. 

Naastt de beide promotoren valt naar de moeite, die de leden van promotie-
commissiee zich getroost hebben, te refereren. Deze commissie bestond uit doc-
torr D.H.J. de Jongh (Amsterdam), professor A..1. Kox (Amsterdam), professor 
A.. Visser (Utrecht) en professor H. Visser (Maastr icht). 

Vann de mensen met wie ik in de loop der tij d de te behandelen stof heb 
kunnenn bespreken vallen met name W. Blok, H.C. Doets, A. Hendriks, D.H J. de 
Jongh,, E.C.W. Krabbe, M. van Lambalgen en M. Pauly te noemen. 

Vann de leden van het onderzoeksinsti tuut ILL C kunnen in het bijzonder 
enkelenn van de afdeling theoretische informatica, P. van Einde Boas, Th, Janssen 
enn L. Torenvliet, genoemd worden. Al in een vroeg stadium is door hun bemid-
delingg de mogelijkheid tot elcctronische tekstverwerking en werkruimte boven 
dee bibliotheek van het Mathematisch Inst i tuut verkregen. Aangezien ik telkens 
weerr historische teksten heb moeten raadplegen is dit laatste voor mij ran groot 
belangg geweest. De medewerking van met name de bibliothecaris F. Kroon heeft 
hett nodige daartoe bijgedragen. 

Hett raadplegen van archieven was voor de tot standkoiuing van deze dis-
sertatiee essentieel. H. Visser en A.S. Troelstra zijn als beheerders van respec-
tievelijkk het Beth Archief en het Heyting Archief zo bereidwillig geweest deze 
archievenn tot dit doel open te stellen. 

Tenslottee hebben uit andere hoofde E. Gaskill, F. van der Kolk, E.J. van der 
Linden,, M. Vervoort, G. Winkel en de behulpzame mensen van de Computer 
Netwerkk Groep het nodige gedaan om het voltooien van deze dissertatie tot een 
goedd einde te brengen. 
Amsterdam,, augustus 2000 Paul van Ulsen 
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