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Voorwoord d 

Hierbijj  dank ik allen die mij hebben geholpen bij de totstandkoming 
vann dit proefschrift. Ik dank onder andere professor Eben Moglen van 
Columbiaa University in New York voor diens hulp bij de bestudering 
vann het Amerikaanse recht. De NWO stelde een reisbeurs ter beschik-
kingg voor het onderzoek naar Amerikaans recht. Gerard Mom was zo 
goedd zich over de drukproeven te buigen. Voorts dank ik Gerrit van der 
Meerr voor diens gastvrijheid in New York. Dit boek is uitgegeven met 
steunn van XS4ALL Internet BV. 

Hett onderzoek werd afgesloten in november 2001. Daarna zijn inci-
denteell  nog wijzigingen opgenomen. 

Amsterdam,, maart 2002 




