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VOORWOORD D 

Hoee komt iemand tot het schrijven van een verzekeringsrechtelijk 
proefschrift?? In mijn geval is dat het gevolg geweest van het in mijn jeugd 
assisterenn van mijn opa, Simon de Bakker, die verzekeringstussenpersoon 
wass en een enthousiast betoog van mijn promotor Paul Cahen om het 
verschijnsell verzekeringsdekking eens onder de juridisch-wetenschap-
pelijkee loep te nemen. 
Inmiddelss is het verzekeringsrecht tot mijn volle tevredenheid het 
centralee element van mijn werkzame leven geworden. Ik hoop mij hierna 
nogg zeer lang met dit veelzijdige rechtsgebied bezig te kunnen houden. 
Hett schrijven van een proefschrift is een lange weg. Het is dan ook prettig 
wanneerr derden je tijdens deze tocht op een of andere manier bijstaan. In 
mijnn geval zijn dit vele personen geweest. Het is ondoenlijk om hier allen 
mett naam en toenaam en reden te noemen. Voor een aantal mensen is 
evenwell een uitzondering op zijn plaats. In vrijwel alfabetische volgorde 
will ik speciaal bedanken: Piet Abas, K. Bernauw, Renske Blokker, Paul 
Cahen,, Pieter Clausing, Edgar du Perron, M. Fontaine, Gerbrand 
Hendrikse,, Gregor Hendrikse, Martijn Hesselink, Francois Hofstede, 
J.G.C.. Kamphuisen, F.HJ. Mijnssen, Wilco Oostwouder, Jac. Rinkes, Roelf 
Stutterheim,, Rolanda Vriesendorp, J.H. Wansink, Mark Zaaijer, Maud van 
Zijstt en natuurlijk mijn vriendin Marlijs Zeilmaker. 
Ditt manuscript is afgesloten op 1 november. Later verschenen literatuur 
enn jurisprudentie kon slechts zeer incidenteel in de tekst worden 
verwerkt. . 

Maree Hendrikse 
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