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Voorwoord 

Mijn enthousiasme voor de rechtsvergelijking is ontstaan bij het volgen van het vak General 
Theory of Comparative Law in het laatste jaar van mijn studie aan de Universiteit van Am
sterdam. De mogelijkheid om onder begeleiding van de docenten die dit vak op zo'n in
spirerende wijze hadden gegeven een proefschrift op het terrein van dit onderwerp te schrij
ven, heb ik met beide handen aangegrepen. Nu na zes jaar dit onderzoek naar de preliminai
re fase van het rechtsvergelijkend onderzoek voltooid is, wil ik in de eerste plaats deze 
docenten, mijn promotor Ted de Boer en mijn begeleider Roelof Kotting, danken voor hun 
constructieve begeleiding en het vele dat ik van hen geleerd heb. 

Vijfjaar lang heb ik als AIO bij de Vakgroep IPR & Rechtsvergelijking aan de Universiteit 
van Amsterdam aan dit proefschrift gewerkt. Het contact met degenen die in die periode van 
deze vakgroep deel uitmaakten of daarmee nauw verbonden waren, was en is voor mij heel 
belangrijk. Ik dank hen allen, en in het bijzonder mijn kamergenote Aukje van Hoek, voor 
hun inspiratie, belangstelling en (praktische) ondersteuning. 

Verder wil ik graag Katharina Boele-Woelki danken voor de ruimte die mij, na mijn aanstel
ling als docent/onderzoeker bij de sectie IPR & Rechtsvergelijking aan het Molengraaff 
Instituut voor Privaatrecht, geboden is om mijn proefschrift af te ronden. 

Veel heb ik geleerd van degenen die met mij van gedachten hebben gewisseld over de 
theorie en de praktijk van het rechtsvergelijkend onderzoek. Graag noem ik met name Coen 
van Laer (Universiteit Maastricht), die tevens waardevol commentaar heeft geleverd bij 
delen van eerdere versies van dit proefschrift. 

Yvonne Kuhlman, Carien Vleeskruijer en Réne Klomp hebben het manuscript zorgvuldig 
gelezen. Hun op- en aanmerkingen waren zeer welkom. 

Amsterdam, november 1998 
Marieke Oderkerk 




