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Voorwoord

Graag dank ik hier al diegenen die aan de totstandkoming van dit proefschrift 
hebben bijgedragen.

Eerst en vooral dank ik mijn begeleiders Frans van Eemeren en Peter 
Houtlosser. Hun buitengewoon inspirerende en constructieve manier van 
begeleiden maakte het promotie-onderzoek tot een ‘feest voor de geest’. Ik keek 
altijd erg uit naar onze besprekingen, waarin zij zowel wat betreft het overbrengen 
van de theorie van het argumenteren als wat betreft het bijbrengen van de praktijk 
ervan – het schrijven van een proefschrift – een aangenaam soort fanatisme aan de 
dag legden. Het vroegtijdige overlijden van Peter heb ik in meerdere opzichten als 
een groot verlies ervaren. Ik gedenk hem hier met veel genegenheid.

Erik Krabbe dank ik voor de enthousiaste en degelijke manier waarop hij 
de rol van medepromotor heeft ingevuld. Ik heb veel geleerd van de intensieve 
gesprekken die we over de beide delen van het proefschrift heb gevoerd. Zijn 
aandacht voor de helderheid van formuleringen en de consistentie van gedachten-
gangen heeft tot talloze grotere en kleinere verbeteringen geleid. Ook de hartelijke 
ontvangst thuis na afloop van de besprekingen maakte dat ik altijd met veel plezier 
naar Groningen reisde.

Jeroen Bons dank ik voor zijn bereidheid als copromotor op te treden. Zijn 
voorstel om de volgorde van de delen van het proefschrift om te draaien heeft 
tot een belangrijke methodologische verbetering geleid – en tot een onvermoede 
hoeveelheid extra werk. De gemoedelijke wijze waarop hij dit voorstel en ander 
scherpzinnig commentaar naar voren bracht maakte hem tot een waarachtige 
advocatus diaboli.

Al diegenen die in de loop der jaren hebben deelgenomen aan het Onder-
zoekssymposium van de Leerstoelgroep Taalbeheersing, argumentatietheorie 
en retorica van de Universiteit van Amsterdam dank ik voor hun mondelinge 
commentaar op de onuitgewerkte gedachtengangen die ik tijdens deze bijeen-
komsten heb gepresenteerd. De leden van deze Leerstoelgroep in het bijzonder 
dank ik voor hun collegialiteit en de ruimte die ze mij – ondanks hun drukke 
werkzaamheden – gegeven hebben om het proefschrift af  te ronden. Voorts dank 
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ik de leden van het ‘promoteam’ voor hun welwillende commentaar op de eerste 
stappen die ik in dit onderzoek heb gezet en Jacco Verburgt voor zijn uitvoerige 
schriftelijke commentaar op de conceptversies van de verschillende hoofdstukken 
van het proefschrift.

Solko Schalm dank ik voor zijn fantasievolle verbeelding van het concept 
‘strategisch manoeuvreren’ dat op de omslag van dit proefschrift is afgedrukt. 
Theo Rooden dank ik voor het ontwerpen van deze omslag, zijn geduld bij het 
vormgeven van de figuren en zijn fraaie verzorging van het zetwerk.

Ten slotte dank ik Léon Wagemans en de Amsterdam School for Cultural 
Analysis voor de genereuze financiële ondersteuning van het onderzoek waar dit 
proefschrift het verslag van vormt.


