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De daad bij het woord
Edgar du Perron

Ongetwijfeld verschillen Liesbeth en ik over veel zaken van mening. Maar over in ieder 
geval een ding zijn we het hartgrondig eens: er is te weinig internationale waardering 
voor het werk van Paul Scholten.
 Hoe en wanneer Liesbeth tot die overtuiging is gekomen, kan zij het beste zelf 
vertellen. Bij mij ontstond het inzicht bij de afronding van mijn rechtenstudie, eind 
jaren tachtig van wat helaas alweer de vorige eeuw is. In het tweede jaar van mijn studie 
had ik even genoeg van het uit mijn hoofd leren van boeken. Daarom besloot ik een 
onderzoeksproject te doen – toen een van de varianten van de eindscriptie – bij Laurens 
Winkel, trouwens ook iemand die Liesbeth en ik beiden zeer waarderen. Van Laurens 
leerde ik niet alleen spellen (’t kofschip behoefde men in het Amsterdamse Montessori-
onderwijs namelijk niet te leren); hij bracht mij ook de liefde voor onderzoek bij, en 
waardering voor de grote werken uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Het was de 
eerste keer dat ik het Algemeen Deel las.
 De keuze voor Laurens’ onderzoeksproject leverde aan het einde van mijn studie het 
probleem op dat ik geen scriptie meer te schijven had. Gelukkig mocht ik van Ted de 
Boer en Hendrik Kaptein hun keuzevakken afronden met een gecombineerd schriftelijk 
werkstuk. Ik was inmiddels geboeid geraakt door het werk van Dworkin, en onderzocht 
in mijn werkstuk de gevolgen voor rechtsvergelijking van de opvattingen van Scholten 
en Dworkin. Kort gezegd kwam de conclusie erop neer dat een rechtsvergelijker een 
voor hem vreemd rechtsstelsel altijd bekijkt vanuit een extern perspectief. Omdat hij 
geen onderdeel is van het stelsel dat hij bestudeert, kan hij de befaamde ‘sprong’ van 
Scholten niet maken. Zelfs als hij geheel is ingevoerd in het vreemde stelsel en in de 
cultuur waarvan dat deel uitmaakt – wat al hoogst uitzonderlijk zal zijn – ontbreekt 
het de rechtsvergelijker aan het gezag dat een interne commentator van het betrokken 
stelsel wel heeft. De rechtsvergelijker beschrijft daardoor, in ieder geval in de moeilijke 
gevallen waarbij vergelijking het interessantst is, altijd het recht zoals het was, en nooit 
het recht zoals het is. 
 Had Scholten maar in het Engels geschreven, dacht ik toen ik zijn werk herlas naast 
de grotendeels Engelstalige literatuur die ik voor mijn werkstuk bestudeerde. Hij was 
met zijn gedachten zijn tijdgenoten ver vooruit en zijn geschriften zouden, als men 
ze zou kunnen lezen, ook in het internationale forum nog van groot wetenschappelijk 
belang zijn. Die gedachte heeft Liesbeth ook gehad. Maar, en dat is kenmerkend, zij 
heeft er ook iets mee gedaan! Haar inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot het Paul 
Scholten Digital Research Project (www.paulscholten.eu) waarin op uiterst moderne 
wijze, zowel wat techniek als wat de openbare toegankelijkheid van de informatie 
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betreft, het werk van Paul Scholten voor een internationaal publiek toegankelijk 
wordt gemaakt, en waarin de actuele betekenis van zijn werk wordt bestudeerd. 
Het project zal naar mijn overtuiging een belangrijke bijdrage leveren aan de 
rechtswetenschap, en aan de internationale reputatie van Paul Scholten, de 
Nederlandse rechtstheorie, en de Amsterdamse juridische faculteit. We mogen 
Liesbeth daarvoor bijzonder dankbaar zijn!

Edgar du Perron is decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit van Amsterdam en tevens hoogleraar Privaatrecht aldaar.
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