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Voorwoord
Dit proefschrift is geschreven binnen het interdisciplinaire NWO-project ‘Stilistiek van
het Nederlands’ (projectnummer 360-70-260). Ik dank mijn promotoren Ton van
Haaften, Jaap de Jong en Arie Verhagen voor hun vertrouwen, de geboden vrijheid om
op eigen wijze vorm te geven aan het onderzoek, en vooral voor hun kritische en
scherpzinnige commentaar. Ook ben ik hen erkentelijk voor de mogelijkheden die ze
mij hebben geboden om binnen mijn aanstelling als aio ruime ervaring op te doen in
het geven van onderwijs en het begeleiden van scripties.
Een interdisciplinair project brengt samenwerken met zich mee. Met
medepromovendus Suzanne Fagel en postdoc Ninke Stukker als directe collega’s heb ik
het zeer getroffen. Ik kijk met veel plezier terug op zowel onze dagelijkse omgang als
onze gesprekken en discussies over taalkundig-stilistisch onderzoek. Ninke dank ik in
het bijzonder voor haar waardevolle suggesties en haar immer aanwezige bereidheid om
mee te denken. Kamergenoot Suzanne heeft zich al die jaren een ideale sparring partner
betoond – of dat nu aan de Eyckhof in Leiden was of in het ‘I-house’ tijdens ons
onderzoeksverblijf van vier maanden aan de University of California, Berkeley. Beurzen
van het Fulbright Center, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Robert Fruinfonds en
het Leids Universitair Fonds hebben dit verblijf mede mogelijk gemaakt.
Het was een groot genoegen om het werken aan dit proefschrift de afgelopen
jaren te kunnen combineren met een baan als docent bij de sectie Taalbeheersing van
het LUCL en de Opleiding Nederlands. Mijn collega’s en oud-collega’s dank ik voor de
prettige samenwerking en hun interesse in mijn onderzoek. De studenten die in het
verlengde van mijn onderzoek tutorials volgden en scripties schreven, hebben
bijgedragen aan het aanscherpen van mijn ideeën. Kim Verheij dank ik voor haar hulp
bij het verzamelen van de in hoofdstuk 5 gepresenteerde data. Mijn collega-promovendi
binnen LUCL ben ik erkentelijk voor het delen van hun promotie-ervaringen. Van hen
wil ik Marijn van ’t Veer in het bijzonder bedanken, voor het maken van de foto op de
voorzijde van mijn proefschrift. Voor de soms broodnodige afleiding en ontspanning
dank ik ook mijn vrienden. Op jullie valt te bouwen!
Twee mensen aan wie ik met een woord van dank geen recht kan doen, zijn mijn
vader en mijn moeder. Hun onvoorwaardelijke steun, de vele mogelijkheden die zij mij
hebben geboden om me te ontwikkelen en de manier waarop zij de afgelopen twee jaar
bij mij en ook bij mijn broer Reinout zijn bijgesprongen, zijn bepaald niet
vanzelfsprekend en koester ik als iets heel bijzonders.
Tot slot dank ik mijn vriendin Annemiek en dochter Hanna. Annemiek, ik ben je
voor heel veel dingen dankbaar, maar in het kader van dit proefschrift noem ik vooral
je meedenken en je begrip en geduld. Lieve Hanna, jouw eigenwijze blik en
ontwapenende glimlach relativeren alles. Je hebt, zo klein als je bent, voor mij hét
afdoende bewijs geleverd dat formuleringskeuzes ertoe doen. De afgelopen maanden
weigerde je sloffen te dragen. Wat we ook probeerden, we kregen ze niet aan. Dat
veranderde toen oma besloot je sloffen ‘sokken’ te noemen: je weerstand was op slag
verdwenen. Een mooiere illustratie dat formuleringsalternatieven een verschillend effect
sorteren en dus de moeite van het analyseren waard zijn, kan ik mij niet wensen.
Oegstgeest, 24 januari 2015
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