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WOORD VAN DANK 

 

Een bijzonder woord van dank is hier meer dan op zijn plaats voor mijn promotor,  

prof. dr. Rob L.Erenstein, die openstond voor de problematiek die ik in mijn 

proefschrift behandel en me de mogelijkheid geboden heeft het aan de Universiteit van 

Amsterdam te verdedigen. Deze appreciatie door de Nederlandse academische wereld, 

die door zijn toedoen werd mogelijk gemaakt,  ervaar ik als een grote eer. Mijn Vlaamse  

co-promotor, prof. dr. Jaak van Schoor van de Universiteit Gent, betrek ik graag in deze 

dank, mede ook voor zijn nuttige bijkomende adviezen. Om tot deze definitieve versie 

van het werk te komen, kan het nut van de overwegingen en de suggesties van zowel  

mijn promotor als mijn co-promotor trouwens moeilijk worden overschat.  

 

De leden van de promotiecommissie ben ik eveneens erkentelijk:  prof. em. dr. Wiebe 

Hogendoorn, prof. dr. Piet de Rooy en dr. Peter Eversmann van de Universiteit van 

Amsterdam en prof. em. dr. Rudi Strybol en prof. dr. Willem Elias van de Vrije 

Universiteit Brussel, waar ik mijn eerste academische onderricht mocht genieten in de 

vroege jaren zeventig van de vorige eeuw.  

 

Ik dank hen allen oprecht. 

 

Roger Rennenberg 

juli 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


