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Voorwoord d 

Voorr de totstandkoming van dit proefschrift ben ik velen dank verschuldigd. 
Eenn aantal van hen wil ik hier noemen. 

Alss doctoraalstudent verkeerde ik in de gelukkige omstandigheid begeleid te 
wordenn door Frans van Eemeren en Rob Grootendorst. Zij hebben mij niet 
alleenn gestimuleerd om mijn studie af te ronden met een proefschrift, maar mij 
ookk gewezen op de mogelijkheden van het onderzoeksgebied juridische argu-
mentatie.. Frans heeft mij als promotor begeleid op een wijze die even plezierig 
alss zorgvuldig was. Hij was altijd bereid om kennis te nemen van mijn gedach-
tevormingg en hij gaf altijd zinnig commentaar - vanaf de eerste concepttekst tot 
enn met de laatste stelling. Dat het schrijven van dit proefschrift onder zijn des-
kundigee leiding heeft gestaan, ervaar ik als een voorrecht. 

Tonn van Haaften, mijn tweede promotor, ben ik erkentelijk voor zijn com-
mentaarr op de conceptteksten van het proefschrift. Ook bedank ik hem voor 
hett feit dat hij mij in de gelegenheid heeft gesteld om naar eigen inzicht aan 
hett proefschrift te werken. 

Evelinee Feteris dank ik voor het enthousiasme en de daadkracht waarmee 
zijj  de juridische argumentatietheorie in Nederland tot ontwikkeling heeft ge-
bracht.. Zij heeft daarmee een stimulerende context gecreëerd voor degenen die 
onderzoekk zijn gaan doen op dit vakgebied. 

Joséé Plug en Carel Smith, mijn collega's in All e Landen Van Het Konink-
rijk ,, dank ik voor hun inhoudelijke en redactionele betrokkenheid bij de tot-
standkomingg van het proefschrift. Met beiden ging de samenwerking overi-
genss veel verder dan het schrijven aan drie proefschriften. Met José heb ik al 
diee jaren in Rotterdam nauw samengewerkt. We deelden de overtuiging dat 
wee aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit een uit-
zonderlijkee kans kregen om een samenhangend onderwijs- en onderzoekspro-
grammaa op het gebied van de juridische argumentatietheorie op te zetten. Die 
kanss hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te benutten en inmiddels zijn er 
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enigee resultaten geboekt. Met Carel begon de samenwerking 25 jaar geleden 
onderr een boom op een schoolplein. Voor het feit dat onze wegen al zo lang 
parallell  lopen en zich op gezette tijden kruisen, heeft hij ongetwijfeld een heel 
mooiee en diepe verklaring. 

Dee leden van de onderzoeksgroep Argumentation in Discourse van het Insti-
tuutt voor Cultuuranalyse van de Universiteit van Amsterdam ben ik dank ver-
schuldigdd voor de vele malen dat zij bereid waren kennis te nemen van de 
voortgangg van mijn onderzoek. Ik heb van hun kritische vragen en construc-
tievee opmerkingen veel profijt gehad. 

Dee Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit en mijn col-
lega'ss van de sectie Inleiding tot de Rechtswetenschap en Rechtstheorie bedank 
ikk voor de ruimte die ik heb gekregen om aan het proefschrift te werken. 

Tenn slotte dank ik de Universiteit van Aruba en de Fundacion Sunset Blvd. 
Aruba,, waar ik in splendid isolation heb kunnen werken aan de voltooiing van 
ditt boek. 


