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Voorwoord d

Ditt proefschrift gaat over argumentatie in het recht. Het ligt voor de hand
datt deze twee vakgebieden veel met elkaar te maken hebben, maar het was
inn Nederland geen traditie om juridische argumentatie als een zelfstandig vak
tee beschouwen. Ik ben erg blij dat de Juridische Faculteit van de Erasmus
Universiteitt Rotterdam mij in de gelegenheid heeft gesteld aan de ontwikkelingg van dit vakgebied mee te werken en besloot om juridische argumentatie
eenn plaats te geven in het onderwijsprogramma. De hulp van Frans van
Eemerenn en Rob Grootendorst en de inspirerende bijdragen van Eveline
Feteriss zijn bij die ontwikkeling van groot belang geweest.
Tijdenss het opzetten en in praktijk brengen van het onderwijsprogramma
diendenn onderzoeksvragen zich als vanzelf aan. Bij het beantwoorden van de
vragenn die in dit proefschrift aan de orde komen, heb ik geprobeerd voor ogen
tee houden dat niet alle argumentarietheoretici bekend zijn met het recht en
datt niet alle rechtswetenschappers thuis zijn in de argumentatietheorie.
Ikk wil iedereen bedanken die aan de totstandkoming van dit proefschrift
heeftt bijgedragen. In het bijzonder ben ik veel dank verschuldigd aan mijn
promotor,, Frans van Eemeren. Het geduld en de aandacht waarmee hij mij
vann het begin tot het eind heeft begeleid wens ik iedere promovendus toe.
Doorr al mijn conceptteksten steeds van heel precies commentaar te voorzien,
mijj te stimuleren en de mogelijkheid te creëren om mijn ideeën te presenteren
opp congressen en onderzoekssymposia, heeft hij ervoor gezorgd dat ik dit
proefschriftt heb kunnen voltooien. Met mijn tweede promotor, Ton van
Haaften,, heb ik jarenlang met plezier samengewerkt. Ik dank hem voor zijn
rotsvastee vertrouwen in de goede afloop van mijn promotie-onderzoek. Harm
Kloosterhuiss ben ik niet alleen dankbaar voor zijn nauwgezette en kritische
commentaarr op mijn onderzoek, maar ook voor zijn enthousiaste betrokkenheid.. Van iedereen die commentaar op eerdere versies van hoofdstukken uit
ditt proefschrift heeft geleverd, heb ik veel geleerd. Dat geldt eveneens voor
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dee kritische reacties die ik tijdens onderzoekssymposia kreeg van leden van
hett Instituut voor Functioneel Onderzoek van Taal en Taalgebruik (IFOTT).
Mijnn ouders dank ik voor hun onvoorwaardelijke steun. Ik dank Pieter
datt hij juist ook in de periode waarin dit proefschrift tot stand kwam zo
zorgvuldigg heeft bewaakt waar het ons uiteindelijk om gaat. Door hem zijn
allee gruwelscenario's over het schrijven van een proefschrift spookverhalen
gebleven. .
Mijnn belangstelling voor de taalbeheersing en de argumentatietheorie,
tenslotte,, ligt ten grondslag aan het tot stand komen van dit proefschrift. Die
belangstellingg dank ik aan Rob Grootendorst. Aan hem draag ik deze studie
op. .

155 april, 2000
Joséé Plug

