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Dankwoord

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstand-
koming van dit proefschrift. 

Professor Schrage ben ik dankbaar dat hij zonder meer te hulp schoot, toen mijn 
proefschrift – naar ik dacht – in een afrondend stadium terecht kwam, terwijl 
ik nog geen definitieve promotor had. Hij nam zelf het promotorschap op zich. 
Door middel van zijn aanwijzingen verkreeg het proefschrift een meer juridisch
karakter.  Tot dan toe was het aantal verwijzingen naar de literatuur minimaal. 

Vervolgens hebben professor Uylenburg en professor Koeman de moeite genomen 
om aanwijzingen te geven betreffende een door de leescommissie noodzakelijk 
geachte aanvulling die inzicht geeft in de onderwerpen die in de bestaande litera-
tuur op het gebied van bezwaar en administratief beroep aan de orde zijn. Deze 
aanvulling betekent een aanzienlijke verrijking van het proefschrift.

Professor Den Ouden was zo vriendelijk haar aantekeningen beschikbaar te stel-
len, en erop te wijzen dat ook de recent geschreven dissertaties op onderhavig 
gebied behandeling behoeven. 

Ben Olivier neemt in dit dankwoord een heel aparte plaats in. Hij was bij uitstek 
mijn leermeester op het gebied van bezwaar en beroep. Een betere leermeester 
kon ik mij niet wensen. Ik zal met veel plezier blijven terugkijken naar de jaren 
waarin hij de bezwaar- en beroepszaken bij NWO voorzat. Ook wil ik hem bedan-
ken voor de inhoudelijke bijdrage om de laatste hobbels succesvol te nemen naar 
de afronding van het proefschrift.

Bij de eerste hobbels op weg naar een promotie heeft Hugo Duivenvoorden, mijn 
partner, mij geholpen. Zonder zijn inspirerende hulp was ik niet eens aan dit 
proefschrift begonnen. Met hem heb ik de eerste gesprekken gevoerd over de 
opzet van het onderzoek, en de wijze waarop ik de analyses zou kunnen uitvoe-
ren. Bij hem kon ik steeds terecht met al mijn statistische vragen. Later, toen op 
basis van de uitkomsten van de statistische analyses conclusies getrokken konden 
worden, en het juridische gedeelte van het proefschrift geschreven moest worden, 
steunde hij mij om door te gaan met geduldig luisteren naar mijn uitwijdingen 
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op grond van de in de literatuur aangetroffen theorie.  Hugo’s zonen bedank ik 
voor hun prompte hulp, toen mijn computer crashte, en voor hun helpende hand 
bij de ‘moeilijke’ figuren die in het boek zijn opgenomen.

Ook is een dankwoord op zijn plaats ten opzichte van mijn collega’s die belang-
stellend bleven vragen ‘hoe ver ik nu was’. Vooral Anne en Carmelita wil ik graag 
bedanken voor het feit dat zij zo met mij begaan waren. 

Tenslotte wil ik mijn kinderen, Anneloes, Geerte, en Gijs, alsook mijn moeder 
bedanken voor hun begrip dat ik minder tijd aan hen kon besteden dan ik zou 
hebben gewild. 


