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Voorwoord 

Het voor u liggende boek is het resultaat van het door mij bij de Vakgroep Privaat
recht van de Universiteit van Amsterdam verrichte promotieonderzoek naar de 
juridische aspecten van de financiering van coöperaties. Hoewel het schrijven van 
een dissertatie in de kern der zaak een solitaire aangelegenheid is, zou het eindresul
taat niet in deze vorm tot stand zijn gekomen zonder de hulp van anderen. Een 
aantal personen die aan de totstandkoming een bijdrage hebben geleverd, wil ik 
op deze plaats met name bedanken. 

In de eerste plaats dank ik mijn promotor Alexander Mohr voor de wijze 
waarop hij mijn gedachten in de juiste banen heeft geleid. Zijn opbouwende kritiek 
en onafhankelijke houding ten opzichte van de onderzochte materie hebben mij 
steeds opnieuw stof gegeven ter overdenking. Zijn vriendschap, steun en vertrouwen 
in de goede afloop maken dat ik mij geen ander als promotor had willen wensen. 

Ten tweede gaat een woord van dank uit naar de leden van de sectie Onderne
mingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, waarvan ik gedurende de jaren 
1992 tot 1997 deel uitmaakte, voor de prettige samenwerking en hun interesse voor 
de voortgang van het onderzoek. In het bijzonder noem ik Hendrik de Groot, bij 
wie ik niet alleen een gewillig oor vond voor vragen met betrekking tot het 
onderzoek, maar die mij ook wegwijs maakte in de stad Amsterdam. 

Een bijzondere bijdrage tot de totstandkoming van dit boek hebben ook de 
leden van de sectie Privaatrecht B van de vakgroep Privaatrecht van de Katholieke 
Universiteit Brabant geleverd in de vorm van hun welgemeende belangstelling. 
In het bijzonder wil ik Annemarie van Neer-van den Broek bedanken die, 'op het 
moment dat andere zaken mij bezighielden', steeds bereid is geweest een extra 
inspanning te leveren. 

Joe McCahery dank ik voor zijn hulp bij het maken van de Engelse vertaling 
van de samenvatting. Zonder de voortvarendheid en deskundigheid van Ann Musters 
bij het drukklaar maken van het manuscript zou het boek nooit zijn huidige vorm 
hebben gekregen. Verder spreek ik mijn waardering uit voor de 'coöperatieve' 
houding van de Nationale Coöperatieve Raad voor de land- en tuinbouw en 
verschillende coöperaties in het veld, ten aanzien van de toezending van de voor 
het onderzoek noodzakelijke documentatie. 

De laatste alinea is gereserveerd voor hen die mij het meest dierbaar zijn, mijn 
vrouw Irma en mijn zoon Johan. Zij hebben mij er op hun geheel eigen wijze van 
doordrongen wat de belangrijke zaken in het leven zijn. Voor dat inzicht ben ik 
hen tot op de dag van vandaag dankbaar. 

Ger van der Sangen Capelle aan den IJssel, 3 januari 1999 
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