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Voorwoord d 

Hett maken van een voorwoord is altijd lastig, omdat de mensen die je niet be-
danktt daar a contrario uit zouden kunnen afleiden dat je vindt dat ze niets voor 
jee hebben gedaan of dat je niet waardeert wat ze hebben gedaan. Daarom begin 
ikk hier met de opmerking dat het niet mogelijk is om een uitputtende opsom-
mingg te geven van mensen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan 
ditt boek of aan mijn welzijn tijdens het schrijven ervan en dat ik zo'n opsom-
mingg ook niet beoog. 

Mij nn belangstelling voor de argumentatietheorie is gewekt door Fransisca 
Snoeckk Henkemans. Van haar kreeg ik college in mijn eerste studiejaar, toen ik 
nogg van plan was om letterkunde te gaan studeren. Als derdejaarsstudent volgde 
ikk een werkgroep over haar promotie-onderzoek naar complexe argumentatie en 
woondee haar promotie bij. Daar is misschien wel mijn wens ontstaan om zelf 
ookk te willen promoveren in de argumentatietheorie. Ik bedank Fransisca voor 
haarr inspiratie. 

Evelinee Feteris, mijn co-promotor, heeft mij op het pad van de juridische 
argumentatiee gebracht. Dat resulteerde eerst in een nota over a contrario-
argumentatiee en later in een afstudeerscriptie over dit onderwerp. In mijn afstu-
deerfasee heeft ze me aangespoord om een promotievoorstel in te dienen. Ik be-
dankk Eveline niet alleen voor haar begeleiding, waarbij ze er steeds voor zorgde 
datt ik de hoofdlijn van mijn onderzoek niet uit het oog verloor, maar ook voor 
dee gezellige lunches en etentjes en voor de wijze lessen over crisisbeheersing, die 
ikk als student al mocht ontvangen. 

Hett kader van waaruit ik dit onderzoek heb verricht, is ontwikkeld door 
Franss van Eemeren en Rob Grootendorst. Rob heeft helaas alleen de eerste pe-
riodee van het onderzoek meegemaakt. Een aantal rake observaties van hem heb-
benn me op het goede spoor gezet. Frans, mijn promotor, bedank ik voor het 
vertrouwenn dat hij heeft gesteld in mijn onderzoekskwaliteiten, voor zijn redac-
tionelee precisie bij mijn manuscript en voor zijn altijd snelle beschikbaarheid om 
zakenn aangaande het proefschrift te bespreken. 

Toenn ik een jaar bursaal was, ontmoette ik op een symposium Taco Groe-
newegen.. Taco hield zich toen, in het kader van zijn promotie-onderzoek naar 
dee argumentatiewijzen van de rechter, ook met a contrario-argumentatie bezig. 
Wijj  vonden elkaar in de opvatting dat de literatuur over a contrario-
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argumentatiee verwarrend is en dat er onder die naam twee verschillende argu-
mentatietypenn schuilgaan. Dat ik niet de enige was met deze opvatting heeft mij 
gesterktt om het onder2oek in die richting voort te zetten. Ik heb erg veel plezier 
enn profijt gehad van de discussies die we over dit onderwerp hebben gevoerd. Ik 
bedankk Taco voor zijn opmerkingen bij mijn manuscript, voor het opfrissen van 
mijnn propedeutische kennis van het recht en voor de goede vriendschap die er is 
ontstaan. . 

Tijdenss mijn onderzoek heb ik veel gehad aan de nuttige én gezellige bijeen-
komstenn van het 'promoteam'. De leden van het promoteam - mijn collegae in 
hett promoveren - bedank ik voor hun commentaar op mijn oefenvoordrachten 
enn conceptteksten, en voor de vruchtbare discussies. Het promoteam dwong me 
omm zaken die voor mijzelf volslagen duidelijk waren en waaraan ik liever geen 
woordenn meer wilde besteden, helderder te beargumenteren. Speciaal bedank ik 
Jann Albert van Laar en Jean Wagemans, die ook nog stukken uit het uiteindelijke 
manuscriptt hebben gelezen. 

Dee laatste jaren van het werken aan het proefschrift vielen samen met de 
eerstee jaren van mijn docentschap in Leiden. Ik heb gemerkt dat het geven van 
onderwijss van onschatbare waarde is voor het doen van onderzoek. Ik bedank 
mijnn collega's in Leiden voor de prettige werksfeer en voor de ruimte die ik heb 
gekregenn voor het afronden van mijn onderzoek. 

Verderr bedank ik Machteld Hiemstra en Robert Jan de Paauw voor het 
nauwkeurigg lezen van mijn manuscript en Caroline van Lingen voor het verbete-
renn van de Summary, Ook Tessa van der Putten en Engbert Verkoren ben ik veel 
dankk verschuldigd voor de zorg die ze een hele Koninginnedag lang aan de op-
maakk van het manuscript hebben besteed. Michiel Tjepkema bedank ik voor 
hand-- en spandiensten. 

Ookk dank voor mijn vrienden die begrip konden opbrengen voor het beslag 
datt de voltooiing van het boek op mij legde. In het bijzonder bedank ik Dieske 
Jansenn en Djoen Liem, die goed voor me hebben gezorgd. Dieske had altijd 
(heerlijk)) eten als ik geen tijd had om te koken. Djoen heeft me met de laatste 
opmaakk geholpen en was een zeer precieze lezer van de eerste hoofdstukken. 
Naastt deze praktische hulp is ook hun morele ondersteuning van grote waarde 
geweest. . 

Tott slot bedank ik mijn ouders, die altijd voor me klaarstaan. Aan hen draag 
ikk dit boek op. 


