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Voorwoord Voorwoord 

Toenn ik in november 1987 als AI O begon had ik niet het flauwste vermoeden 

overr de rooskleurige omstandigheden waaronder ik ruim twaalf jaar later zou 

promoveren.. Ik vermoedde niet dat ik zo lang over mijn proefschrift zou doen, 

wanrr ik was niet gewend ergens langer over te doen dan nodig was en het 

ontbrakk mij niet aan planningscapaciteiten en doorzettingsvermogen. Veel 

minderr kon ik vermoeden dat ik na twaalf jaar nog steeds werkzaam zou zijn 

aann een universiteit, sinds kort zelfs met uitzicht op een vast dienstverband. Ik 

konn niet weten dat ik na twaalf jaar op vijf Nederlandse universiteiten zou 

hebbenn gewerkt als docent taalkunde en taalbeheersing, als onderwijs-

ontwikkelaar,, als taalkundig en onderwijskundig onderzoeker en als 

onderwijskundigg adviseur. Tot slot had ik niet kunnen voorspellen dat ik twaalf 

jaarr later bezig zou zijn om uit te groeien tot een expert op het gebied van de 

inzett van ICT in het universitaire onderwijs. 

Inn afwijking van de traditie wil ik allereerst iedereen bedanken die mij in de 

afgelopenn twaalf jaar in mijn wetenschappelijke carrière ondersteund heeft. 

Dankk aan mijn collega's en studenten aan de Letterenfaculteiten van de 

Universiteitt van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Vrij e Universiteit; 

aann de faculteit Technologiemanagement van de Technische Universiteit 

Eindhoven;; aan het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, 

Onderwijsontwikkelingg en Studievaardigheden van de Universiteit Utrecht en 

hett Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en 

Nascholingg van de Universiteit Leiden. Zonder julli e was ik nooit zover 

gekomen. . 

Mij nn dank gaat uit naar mijn promotor Wim Klooster. Hij heeft in mijn 

ogenn een unieke prestatie geleverd door sinds 1990 een promovendus te 

begeleidenn die niet alleen niets geloofde van de door hem aangehangen 

theorieën,, maar die ook erg onrustig bleek, en die bovendien sinds 1992 aan 

haarr proefschrift bleef werken naast andere werkzaamheden die voor haar véél 

belangrijkerr waren. Wim, bedankt voor je tolerantie, je geduld en je gevoel voor 

humor. . 

Ikk dank mijn copromotor Joop van der Horst. Als hij niet zon goed oog 

hadd gehad voor interessante taalveranderingen en bereid was geweest om over 
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zonn verandering een AIO-project aan te vragen en te begeleiden, zou ik dit 

proefschriftt niet hebben geschreven. 

Mij nn copromotor Geert Koefoed kruiste in 1994 mijn pad. Hij bleek niet 

alleenn alle literatuur te kennen die ikzelf gelezen had, maar nog veel meer. Hij is 

degenee geweest met wie ik de afgelopen jaren al mijn werk aan mijn proefschrift 

tott in de kleinste details doornam. Zonder hem had ik een proefschrift 

geschrevenn waarover ikzelf veel minder tevreden zou zijn geweest. 

Dankk ook aan de overige leden van de promotiecommissie voor hun 

bereidheidd om in de commissie deel te nemen. Dank in het bijzonder aan Piet 

vann Reenen, die mij ook op andere momenten in het werken aan mijn 

proefschriftt behulpzaam is geweest, en aan Remko Scha, bij wie ik mij begin 

jarenn negentig mocht verdiepen in de rol van het connectionisme in de 

taalkunde. . 

Mij nn dank gaat uit naar Erica Garcia, die mij op een cruciaal moment 

geholpenn heeft bij het vinden van mijn weg in de taalkunde. Ik betreur het zeer 

datt onze samenwerking maar zo kort heeft mogen duren, en ik hoop dat je toch 

aanwezigg zult zijn bij mijn promotie om de resultaten van jouw werk te 

aanschouwen. . 

Velenn hebben mij geholpen bij het verrichten van mijn promotie-

onderzoek.. In het bijzonder ben ik dank verschuldigd aan Evert Wartel, die de 

statistischee analyses uitvoerde en uitgebreid met mij besprak, en aan Alied 

Blom. . 

Mij nn directe collega's maakten voor mij het werken aan de universiteit in al 

diee jaren tot een feest. Ik dank de AIO's en OIO's van de vakgroep 

Neerlandistiek:: Kees Hoekstra, Monique Prevaes, Hans Broekhuis, Marja 

Clement,, Jan Komen, Saskia van As en Kees van Dijk , en mijn kamergenoten 

Jacominee Nortier en Connie Veugen. 

Eenn aantal mensen wil ik bedanken die in mijn carrière zijn opgetreden als 

reddendee engel. Dank aan Fred Weerman, Carel Jansen, Ed Tan en Mike 

Hann nay. 

Ikk bedank mijn paranimfen Iris Mulders en Leonie Cornips. Het enorme 

aantall  mensen dat ik voor mijn promotie heb uitgenodigd heeft hun werk aan 

hethet schrijven van de enveloppen, het beantwoorden van telefoontjes en het in 

ontvangstt nemen van de cadeaus meer dan verdubbeld. 



IX X 

Hett is moeilijk om voor Rob een dankwoord uit te spreken dat enigszins 

rechtt kan doen aan wat hij voor mij de afgelopen veertien jaar heeft gedaan. 

Toenn ik tegen hem zei dat ik 'misschien wel AIO zou kunnen worden' is hij 

degenee geweest die mij aangespoord heeft om aan dit avontuur te beginnen. Hij 

heeftt mij steeds ondersteund bij het werken aan het proefschrift, ook toen 

allangg duidelijk was geworden dat ik ook zonder de doctorstitel wel aan het 

werkk zou kunnen blijven. In het algemeen heeft hij mij aangemoedigd om werk 

tee blijven doen dat ik interessant vond, ook al bracht dat veel onzekerheid, stress 

enn lange reistijden met zich mee. Ik zou Rob mijn verontschuldigingen kunnen 

aanbiedenn over de vele uren die ik aan mijn proefschrift heb besteed en niet aan 

hem.. Dan zou ik echter doen alsof dat een individueel probleem was, en dat is 

niett zo. De mate waarin promovendi en hun partners moeten lijden onder het 

proefschrift,, staat mijns inziens in geen verhouding tot het doel dat het 

proefschriftt dient, het afleveren van een proeve van wetenschappelijke 

bekwaamheid.. Gelukkig wordt dit steeds meer ingezien en het is dan ook te 

hopenn dat er binnen afzienbare tijd maatregelen worden getroffen die 

toekomstigee promovendi dit lot besparen. 

Dee verleiding om Reynaert, Tybeert of meneer Van der Poes te bedanken 

zall  ik weerstaan. 
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