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5 Verantwoording 

1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de analyse die in dit deel wordt beschreven. 
Achtereenvolgens zal ik aandacht besteden aan het doel van de analyse (§ 2), de keuze van 
het onderzoeksmateriaal (§ 3) en de werkwijze (§ 4). Tot slot zal kort het plan van behande
ling worden besproken (§ 5). 

2 Doel van de analyse 

Het doel van de analyse van de toegepaste rechtsvergelijking is systematisch weer te geven 
hoe in de praktijk comparatisten de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek 
invullen. Aan welke aspecten van het vooronderzoek besteden de comparatisten aandacht 
en aan welke niet? Hoe geven zij in concreto aan bepaalde aspecten inhoud? Op deze vragen 
zal in dit tweede deel een antwoord gegeven worden. 

Uiteindelijk zullen de resultaten van de analyse als 'toetssteen' dienen in Deel III van 
dit onderzoek. In dit laatste deel zullen de resultaten van de hier weergegeven analyse en 
de bevindingen van de studie van de theorie (Deel I) over en weer getoetst worden. Deze 
opzet is gebaseerd op de verwachting dat de resultaten van de praktijk-analyse inspiratie 
bieden voor de verdere ontwikkeling van de theorie. Zo zal ik onder meer onderzoeken of 
de praktijk gehoor geeft aan de eisen die de theorie stelt en, omgekeerd, of de praktijk 
wellicht methoden hanteert die goed functioneren maar in de theorie geen plaats hebben 
gevonden. 

Ik wil benadrukken dat het doel van de analyse niet is de verschillende geselecteerde 
rechtsvergelijkende studies onderling te vergelijken. Ik zal geen uitspraken doen over de 
vraag welke verantwoordingen 'beter' of 'slechter' zijn. Evenmin zal ik de twee onderzoeks
groepen (Nederlandse en Duitse studies) tegenover elkaar plaatsten. Hoewel ik wellicht af 
en toe op opvallende verschillen zal wijzen, is vergelijking geen doel van deze analyse. 

3 Keuze van het onderzoeksmateriaal 

Welke rechtsvergelijkende studies komen voor analyse in aanmerking? Omdat ik in deze 
analyse systematisch wil weergeven hoe in de praktijk comparatisten de preliminaire fase 
van het rechtsvergelijkend onderzoek invullen, rust er in principe geen beperking op de 
selectie van de te onderzoeken studies. Aangezien echter het aantal rechtsvergelijkende 
onderzoeken dat in de loop der tijd over de hele wereld is verricht ontelbaar groot is, is het 
praktisch niet mogelijk al deze studies te analyseren. Een selectie is dus noodzakelijk. Om 
toch een zo volledig mogelijk beeld van 'de praktijk' te kunnen geven, heb ik er in de eerste 
plaats naar gestreefd een zo breed mogelijke doorsnede van het rechtsvergelijkende onder
zoek op te nemen. In de tweede plaats heb ik willen vermijden dat de keuze door eigen 
voorkeuren of verwachtingen gestuurd zou worden. Ik heb dit streven vertaald in de volgen
de vijf selectiecriteria. 
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Het eerste criterium houdt verband met het onderwerp van het onderzoek: de rechtsverge
lijking. De te onderzoeken studies moeten rechtsvergelijkend van aard zijn. Om de invloed 
van persoonlijke voorkeuren te vermijden, wil ik eenvoudigweg die studies selecteren 
waaruit blijkt dat de auteur zelf zijn of haar onderzoek als 'rechtsvergelijkend' beschouwt. 

In de tweede plaats dient vermeden te worden dat de onderzoeken van één bepaald type 
auteurs afkomstig zijn. De studies moeten geschreven zijn door auteurs die zowel qua 
ervaring als juridische opleiding verschillende achtergronden hebben. Onder de auteurs 
zouden zich daarom idealiter zowel beginnende onderzoekers, hoogleraren als juristen uit 
de praktijk moeten bevinden. Bovendien dienen de rechtsstelsels waarbinnen de auteurs zijn 
opgeleid te verschillen. 

Een derde criterium betreft het tijdsbestek waarin de studies zijn gepubliceerd. Hoewel 
het onderzoek geen rechtshistorische component bevat, lijkt het mij nuttig indien de periode 
waarin de studies zijn gepubliceerd een ruim tijdsbestek beslaan, doorlopend tot het heden.' 
Zo kan misschien een bepaalde ontwikkeling zichtbaar worden. 

De laatste twee criteria zijn meer op de inhoud van de onderzoeken gericht: de aard van 
de doeleinden die met de rechtsvergelijking wordt nagestreefd alsmede het terrein waarop 
de onderzoeken betrekking hebben. De studies zouden verschillende doelen moeten nastre
ven en op uiteenlopende rechtsgebieden dienen te liggen. 

Op grond van de hierboven genoemde criteria heb ik in eerste instantie mijn onderzoeksma
teriaal gezocht binnen de publicatiereeksen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsver
gelijking (NVVR) en de Duitse Gesellschaft für Rechtsvergleichung (GfR). Deze beide 
verenigingen beschikken over een algemene publicatiereeks: respectievelijk Geschriften van 
de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking en Arbeiten zur Rechtsvergleichung2 

genaamd. Van studies die ofwel op instigatie van het bestuur van een vereniging voor 
rechtsvergelijking zijn geschreven (zoals in het geval van de NVVR), ofwel zijn aangeboden 
aan een dergelijke vereniging en zijn opgenomen in haar publicatiereeks (zoals in het geval 
van de GfR), kan verwacht worden dat de auteurs bewust 'rechtsvergelijkend onderzoek' 
verricht hebben. Het bestuur van de NVVR stelt per jaar twee onderwerpen vast. Voor elk 
van beide onderwerpen benadert het bestuur één of twee juristen met het verzoek op het 
terrein van het betreffende onderwerp een rechtsvergelijkend (of een op de theorie van de 
rechtsvergelijking betrekking hebbend) onderzoek te verrichten. Over de aldus uitgebrachte 
preadviezen wordt op de jaarvergadering van de NVVR gedebatteerd. Eventuele verslagen 
van deze debatten worden tevens in de Geschriften van de NVVR opgenomen. De GfR is 
niet bekend met het fenomeen 'preadvies'. Op de Tagung für Rechtsvergleichung worden 
door de verschillende Fachgruppen3, hun eigen4 bijeenkomsten ('wissenschaftliche Fach-

1 1998. 
2 De officiële titel van de Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung. Zie citaat behorend bij nt. 10. 
3 Bij de oprichting in 1950 bestond de Vereniging uit zeven vakgroepen: 1. Fachgruppe für Grundlagenfor

schung; 2. Fachgruppe für Zivilrechtsvergleichung; 3. Fachgruppe für Vergleichendes Öffentliches Recht; 4. 
Fachgruppe für Strafrechtsvergleichung; 5. Fachgruppe für Vergleichendes Handels- und Wirtschaftsrecht, 6. 
Fachgruppe für Vergleichende Rechtsgeschichte, orientalische Rechte und ethnologische Rechtsforschung; 7. 
Fachgruppe für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. In 1962 is de ' Wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Europarecht' opgenomen in de Gesellschaft für Rechtsvergleichung als vakgroep 8 onder de naam 'Fach
gruppe für Europarecht'. In 1979 besloot de ledenvergadering eenstemmig een 'Fachgruppe für vergleichendes 
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gruppensitzungen') georganiseerd. Op deze bijeenkomsten houden op verzoek van de vak
groep juristen uit verschillende landen een voordracht over de vraag hoe één bepaald onder
werp in hun rechtsstelsel geregeld is. De verslagen van de Fachgruppensitzungen worden 
op verschillende plaatsen gepubliceerd.5 De vakgroepen die regelmatig de gehouden voor
drachten en eventueel de verslagen van de discussie in de algemene reeks van de Vereniging 
publiceren, zijn: de Fachgruppe für Grundlagenforschung, de Fachgruppe für Zivilrechtsver
gleichung en de Fachgruppe für Handels- und Wirtschaftsrecht.6 De monografieën die in 
de reeks zijn opgenomen, zijn noch op verzoek van het Bestuur van de Vereniging, noch 
op verzoek van de Besturen van de Vakgroepen geschreven. Er is veeleer sprake van goed
keuring door een bepaalde vakgroep om een werk op het terrein van die vakgroep in de 
Arbeiten zur Rechtsvergleichung op te nemen. 

De keuze voor de publicatiereeksen van verenigingen voor rechtsvergelijking uit verschil
lende landen, heeft het voordeel, dat de uit die reeksen gekozen studies geschreven zijn door 
auteurs met een verschillende juridische opleiding. Op die grond had echter met evenveel 
reden een rechtsvergelijkende publicatiereeks uit willekeurig welk ander stelsel opgenomen 
kunnen worden. Waarom de keuze voor Nederlandse en Duitse studies? Afgezien van 
redenen van praktische en persoonlijke aard, zoals mijn kennis van deze talen en de aanwe
zigheid van het materiaal, ondersteunden ook een aantal hierna te bepreken kenmerken van 
juist deze publicatiereeksen mijn keuze. Een verdere overweging was dat in deze landen, 
voor zover ik dat kan overzien, meer artikelen en boeken verschenen zijn die op serieuze 
wijze aandacht besteden aan de methodologie van het vooronderzoek dan in bijvoorbeeld 
Frankrijk, Groot-Brittannië, de VS en andere Frans-, Engels- of Duitstalige landen. De 
gedachte hierachter is, dat er een correlatie zou bestaan tussen de aanwezigheid van theoreti
sche werken over een bepaald onderwerp en een grotere aandacht voor dit onderwerp in 
praktische werken. Het is natuurlijk de vraag of dit waar is. De analyse is uiteindelijk vooral 
door de voor het onderzoek beschikbare tijd beperkt tot studies afkomstig uit twee landen. 

Andere redenen die een keuze voor studies binnen de genoemde publicatiereeksen onder
steunen, zijn ten eerste dat zich onder de auteurs van deze studies zowel ervaren als minder 
ervaren rechtsvergelijkers bevinden afkomstig uit de wetenschap en de praktijk en ten 
tweede dat de behandelde onderwerpen op verschillende terreinen van het recht liggen. Voor 
zover ik kan overzien, is het grootste deel van de door de NVVR aangewezen preadviseurs 

Arbeits- und Sozialrecht' op te richten. Voor een interessante en ruim opgezette beschrijving van de geschiede
nis van de GfR verwijs ik naar E. Wadle, Einhundert Jahre Rechtsvergleichende Gesellschaften in Deutschland, 
Festgabe anläßlich der Tagung fiir Rechtsvergleichung, 23.-26. März 1994 in Berlin. Arbeiten zur Rechtsver
gleichung. Schriftenreihe der Gesellschaft für Rechtsvergleichung (no. 163), Baden-Baden: Nomos 1994. 
Soms organiseren twee vakgroepen samen een bijeenkomst ('Vereinigte Arbeitssitzung der Fachgruppen x und 
y')-
Bijvoorbeeld in de volgende tijdschriften en publicatiereeksen (in willekeurige volgorde): Zeitschrift für 
vergleichende Rechtswissenschaft, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rabeis Zeitschrift für 
ausländisches und internationales Privatrecht, Auslandsteil der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswis
senschaft (Mitteilungsblatt der Fachgruppe Strafrechtsvergleichung), Zeitschrift für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, Planung, Abhandlungen zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Europa
recht. In een enkel geval worden de referaten niet gepubliceerd. 
Eenmaal hebben ook de Fachgruppe für Strafrechtsvergleichung en de Fachgruppe für Europarecht de op hun 
bijeenkomsten gehouden referaten in deze reeks gepubliceerd. 
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afkomstig uit de universitaire wereld. De meesten daarvan zijn hoogleraren. Daarentegen 
bevinden zich onder de auteurs wier monografie verschenen is in de reeks van GfR — voor 
zover bekend — juist weinig hoogleraren en relatief veel juristen uit de praktijk.7 De meeste 
auteurs hebben vermoedelijk zo'n zeven8 jaar ervaring aan de universiteit en/of in de prak
tijk. 

De preadviezen voor de NVVR omvatten rechtsvergelijkende studies op zowel het terrein 
van het privaatrecht als van het publiekrecht. Al is het moeilijk bepaalde onderzoeksterrei
nen het stempel privaat- of publiekrecht te geven, toch kan globaal gezegd worden dat de 
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke studies elkaar keurig in evenwicht houden. Dit laatste 
is niet het geval met de onderwerpen die in de Arbeiten zur Rechtsvergleichung behandeld 
worden. De meeste studies zijn hier gericht op het privaatrecht. Dit lijkt niet in overeenstem
ming te zijn met het algemene karakter van de GfR. Deze vereniging bestaat uit negen 
vakgroepen die de meest uiteenlopende terreinen van het recht vertegenwoordigen.9 Boven
dien sprak de algemene vergadering in 1957, toen besloten werd de publicatiereeks Arbeiten 
zur Rechtsvergleichung in het leven te roepen, expliciet over een algemene publicatiereeks 
voor individuele werken van alle vakgroepen die niet reeds in een andere thematisch gebon
den reeks verschijnen: 

'Einer Anregung aus der Mitte des Vorstands folgend, hat die Gesellschaft beschlossen, für verein
zelte, nicht bereits in thematisch fixierten Reihen erscheinende Veröffentlichungen aller Fachgrup
pen eine neue, allgemeine Schriftenreihe mit dem Titel "Arbeiten zur Rechtsvergleichung" (Verlag 
Alfred Metzner, Frankfurt am Main) herauszugeben. Die Reihe wird mit der Veröffentlichung der 
auf den Hamburger Fachgruppenversammlungen über die internationale Schiedsgerichbarkeit in 
Handelssachen und über die strafrechtliche Behandlung von jungen Rechtsbrechern gehaltenen 
Referate eingeleitet'.10 

Uiteindelijk bleken echter alleen de Fachgruppe für Grundlagenforschung, de Fachgruppe 
für Zivilrechtsvergleichung en de Fachgruppe für Handels- und Wirtschaftsrecht studies voor 
opname in de reeks voor te dragen. 

Een laatste reden om voor beide publicatiereeksen te kiezen, is dat de studies die zij 
omvatten met elkaar een dwarsdoorsnede van het rechtsvergelijkend onderzoek over een 
langere periode verschaffen: de eerste studie in de reeks Arbeiten zur Rechtsvergleichung 
verscheen in 1958, het eerste preadvies voor de NVVR in 1968. Dit maakt het misschien 
mogelijk bepaalde tendensen te signaleren in de wijze waarop rechtsvergelijkend onderzoek 
verricht wordt. 

Ik heb hierboven aangegeven waarom ik ervoor gekozen heb studies binnen het kader van 

7 In een groot aantal studies wordt de geboortedatum en de functie van de auteur aangegeven. 
8 Uit de biografische gegevens van de auteurs (voor zover opgenomen in de studies) heb ik opgemaakt dat de 

leeftijd van de auteurs schommelt tussen de 31 en 35 jaar (afgezien van een enkele uitschieter naar boven (40) 
of beneden (25). 

9 Zie supra nt. 3. 
10 Mitteilungen der Gesellschaft für Rechtsvergleichung 5 1957, p. 29-30. Opgenomen als PI. Nr. 0/57/5 onder 

de rubriek: 'Arbeitsergebnisse und Arbeitpläne der Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Stand: 1. August 1957) 
Zentralvorhaben der Gesellschaft'. 
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de genoemde verenigingen voor rechtsvergelijking te selecteren. Niet alle studies die ver
schenen zijn in de Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking en 
de Arbeiten zur Rechtsvergleichung komen echter voor analyse in aanmerking. Hierna zal 
ik achtereenvolgens aangeven welke Geschriften en Arbeiten als onderzoeksmateriaal zijn 
opgenomen. 

Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 
In de periode van 1968 tot 1998 zijn vierenvijftig Geschriften gepubliceerd. Deze Geschrif
ten bevatten naast praktische rechtsvergelijkende preadviezen (toegepaste rechtsvergelijking) 
ook theoretische preadviezen, redes en de verslagen van de debatten die op de jaarvergade
ring over een preadvies gehouden zijn. Tot het onderzoeksmateriaal behoren alleen de prak
tische rechtsvergelijkende preadviezen en (indien gepubliceerd) de bijbehorendende versla
gen van de betreffende debatten." Elk preadvies waarbij niet uit de titel of de inleiding 
bleek dat het geen praktische rechtsvergelijkende studie betrof, is in het onderzoek opgeno
men. Uiteindelijk bevatten de Geschriften negenendertig toegepaste rechtsvergelijkende 
preadviezen die voor analyse in aanmerking kwamen. Deze preadviezen (plus de eventuele 
verslagen van de debatten) zijn genummerd I t/m XXXIX Voor een overzicht van de in de 
analyse opgenomen studies verwijs ik naar bijlage 1. In het volgende hoofdstuk zullen de 
studies door middel van deze cijfers verkort worden aangehaald. 

Arbeiten zur Rechtsvergleichung 
De voorzitter van de GfR, Hans Dolle, stelt in het voorwoord van het eerste deel van de 
Arbeiten zur Rechtsvergleichung, dat in het kader van de reeks aan 'de rechtsvergelijking' 
een ruime betekenis toegekend zal worden en dat noch de aard van het onderzochte rechts
gebied noch de vorm waarin het onderzoek gegoten is een rol zal spelen bij de beslissing 
of een studie in de reeks gepubliceerd zal worden: 

'... als alle künftigen Veröffentlichungen das Gebiet der Rechtsvergleichung berühren, wobei wir 
"Rechtsvergleichung" in einem weiten Sinne verstehen wollen, der uns auch die reine Darstellung 
ausländischen Rechts, das Kollisionsrecht oder die Rechtsvereinheitlichung einzubeziehen erlaubt. 
Welcher juristischen Disziplin darüber hinaus das jeweilige Werk zuzuordnen ist, wird ebensowe
nig eine Rolle spielen wie die Art des wissenschaftlichen Beitrages (Monografie oder Vortrag, 
ausländische Materialen u.a.)'.12 

Doordat, zoals reeds aangegeven, in de praktijk alleen vanuit de Fachgruppe für Grundla
genforschung, de Fachgruppe für Zivilrechtsvergleichung en de Fachgruppe för Handels
und Wirtschaftsrecht studies voor opname in de reeks worden voordragen, is het accent sterk 

11 De verslagen van de besprekingen van de preadviezen zijn vaak in een ander Geschrift opgenomen dan het pre
advies zelf. Het verslag van het debat van het preadvies van A.K. Koekkoek, Administrative Law and the 
Constitution in Ireland and the Netherlands, 1987, is zelfs in een andere reeks gepubliceerd: de Vakgroepreeks 
van de Vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde (KUB), Zwolle 1989. Van de debatten over de 
preadviezen IV, V, XIX t/m XXVI, XXVIII en XXIX zijn geen verslagen gepubliceerd. De Romeinse cijfers 
verwijzen naar de in het onderzoek opgenomen preadviezen (zie bijlage 1). 

12 Hans Dölle, 'Vorwort', in: Frédéric Eisemann u.a., Internationale Schiedsgerichtbarkeit in Handelssachen, 
Arbeiten zur Rechtsvergleichung, no. 1, Frankfurt/M., Berlin 1958, p. 1. 
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op de privaatrechtelijke rechtsvergelijking komen te liggen. Wel is inderdaad de rechtsverge
lijking in ruime zin opgevat en zijn er verschillende typen van onderzoek in de reeks opge
nomen. Opmerkelijk is dat in de laatste vijftien jaar naast de verslagen van de Fachgruppen
sitzungen op de Tagungen für Rechtsvergleichung, voornamelijk Dissertationen en Habilita
tionsschriften zijn opgenomen. Ik kom hier aan het slot van deze paragraaf op terug. 

In de periode 1958 - 1998 zijn in de reeks Arbeiten zur Rechtsv ergeleichung 183 delen 
verschenen. Hiervan waren er 177 in Nederlandse bibliotheken aanwezig. Onder deze 177 
publicaties bevinden zich honderdvijftien monografieën en tweeënzestig verslagen van 
bijeenkomsten van de vakgroepen, bilaterale colloquia13 e.d. Deze verslagen komen niet 
voor analyse in aanmerking omdat zij bestaan uit door verschillende auteurs geschreven 
Länderberichte en er geen vergelijking plaatsvindt.14 De monografieën kan men onder
scheiden in tachtig rechtsvergelijkende onderzoeken,15 tweeëntwintig onderzoeken waarin 
Auslandsrechtskunde wordt bedreven16 en dertien andere niet op de toegepaste rechts
vergelijking gerichte werken,17 zoals onderzoeken van theoretische aard. Voor de analyse 
kwamen alleen de toegepaste rechtsvergelijkende onderzoeken in aanmerking. Bij zes18 van 
deze onderzoeken bleek dat het vergelijkende karakter van de studie minimaal was. Deze 
onderzoeken zijn daarom niet in de analyse betrokken.19 Verder heb ik buiten beschouwing 
gelaten de tweeënveertig monografieën20 die als Dissertation of Habilitationsschrift gediend 
hebben. Ik heb deze specifieke categorie studies niet in het onderzoek opgenomen om te 
vermijden dat binnen het onderzoeksmateriaal een te zwaar accent zou komen te liggen op 
studies geschreven door auteurs met één soort ervaring en achtergrond. Deze beslissing heeft 
wel het nadeel met zich meegebracht dat — aangezien zoals gezegd vooral in de laatste 
vijftien jaar Dissertationen en Habilitationsschriften opgenomen zijn — de laatste geselecteer
de studie in 1983 gepubliceerd is. 

Uiteindelijk kwamen vierendertig Arbeiten voor analyse in aanmerking,>Ik heb deze 
studies genummerd 1 t/m 34. Voor een overzicht van de in de analyse opgenomen studies 
verwijs ik naar bijlage 2. In hoofdstuk 7 zullen de studies door middel van deze cursief 
weergegeven cijfers verkort worden aangehaald. 

13 In het kader van de GfR zijn Duits-Franse, Duits-Joegoslavische, en Duits-Zweedse colloquia georganiseerd. 
14 Af en toe is er bij deze verslagen een samenvattend 'Generalbericht' opgenomen. Hoewel hierin weliswaar 

(impliciete) vergelijkingen plaatsvinden, kan toch niet van een rechtsvergelijkend onderzoek gesproken worden. 
15 4, 7, 9, 10. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 49, 53, 54, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

71, 72, 76, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 110, 115, 117, 118, 124, 125, 
127. 131, 133, 135, 143, 145, 147, 148, 151, 152, 157, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 171, 173, 174, 175, 
178, 179, 180. 

16 3, 6. 13, 18, 19, 21, 34, 40, 44, 47, 48, 70. 96, 98, 108, 122, 126, 128, 142, 146, 172, 176. 
17 25, 26, 31, 45, 52, 56, 74, 75, 81. 91, 139, 163, 170, 173, 174, 175, 178, 179, 180. 
18 15, 53, 76, 83, 127, 166. 
19 Ik ben op grond van de inhoudsopgave, inleiding en conclusie van deze studies tot de conclusie gekomen dat 

een analyse niet vruchtbaar zou zijn. Ik heb tot deze toetsing besloten nadat ik de analyse van de Nederlandse 
rechtsvergelijkende onderzoeken verricht had en gebleken was dat — wegens zijn geringe rechtsvergelijkende 
karakter — de selectie van studie XXXII geen juiste beslissing was geweest. 

20 6,7,9, 10.26,35,43,48,74,91,94,95,99, 103, 110, 115, 122, 125, 128. 131, 133, 139, 142, 143, 145, 146, 
148, 151, 152, 157, 159, 161, 162, 165, 168, 171, 173, 174, 175, 178, 179, 180. 
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4 Werkwijze 

De analyses van de rechtsvergelijkende studies zijn gemaakt aan de hand van een analyse
model. Dit analysemodel bestaat uit een reeks vragen gericht op een viertal onderwerps
categorieën. De keuze voor deze categorieën is gebaseerd op de omschrijving van de voor
bereidende fase van het rechtsvergelijkend onderzoek zoals dat naar voren kwam uit de 
oriënterende literatuurstudie die beschreven is in de Probleemstelling.21 De opbouw en de 
vormgeving van de vragen zijn gebaseerd op een voorstudie van enkele rechtsvergelijkende 
studies. In § 4.2 zal hier nader op worden ingegaan. 

De reden voor het gebruik van een analysemodel was in de eerste plaats praktisch ge
mak: een vaste reeks vragen moest een systematische en objectieve analyse vereenvoudigen. 
Bovendien zou door een reeks van studies aan dezelfde vragen te onderwerpen, de kans 
worden vergroot dat bepaalde tendensen en individuele afwijkingen worden waargenomen. 
Door een sjablone te plaatsen over de afzonderlijke studies zouden waarschijnlijk bepaalde 
patronen eenvoudiger zichtbaar worden en afwijkingen sneller in het oog springen. 

Het woord 'model' roept wellicht de gedachte op dat een onderzoeksverslag 'goed' is 
wanneer het netjes past binnen de lijnen van de vragenreeks. Dit was echter niet de bedoe
ling. Afwijkingen zijn niet als 'fout' verworpen, maar integendeel aan een nadere bestu
dering onderworpen om te zien of hier sprake is van een patroon dat, hoewel onbekend in 
de theorie, een aanvulling zou kunnen betekenen op het methoden-arsenaal van de rechts
vergelijking. 

4.1 De inhoud van het analysemodel 

De vier hoofdvragen van de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek die uit 
de oriënterende literatuurstudie naar voren zijn gekomen, vormen de vier categorieën waarin 
de vragenreeks van het analysemodel is onderverdeeld. Vragen met betrekking tot het doel 
en het onderwerp van het onderzoek zijn respectievelijk als eerste en tweede onderwerps
categorie in het analysemodel opgenomen. De derde categorie betreft de keuze van rechts
stelsels. Op basis van de literatuurstudie zijn in dit gedeelte vragen opgenomen naar de rol 
die de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, het onderwerp en het doel van het 
onderzoek, en andere factoren bij de keuze van de stelsels hebben gespeeld. De vierde en 
laatste onderwerps-categorie in het analysemodel bestaat uit vragen met betrekking tot de 
methoden ter bepaling van de te vergelijken objecten. 

4.2 De opbouw van het analysemodel 

De opbouw van het model is als volgt. Het model bestaat uit twee delen: 'Algemene gege
vens' en 'Analyse tekst'. Het onderdeel 'Algemene gegevens' richt zich op algemene infor
matie betreffende het te analyseren onderzoek. De informatie dient om het onderzoek later 
te kunnen identificeren en wellicht om conclusies te kunnen trekken omtrent de periode 
waarin het geschreven is en de context van het onderzoek. Er worden in dit deel vijf los van 

21 Zie Probleemstelling § 2: 'De preliminaire fase'. 

97 



HOOFDSTUK 5 

elkaar staande vragen gesteld. Er wordt gevraagd naar de naam van de auteur, de titel van 
het onderzoek, het jaar van publicatie, de reeks waarvan het onderzoek deel uitmaakt, en 
tenslotte (indien van toepassing) de bibliografische gegevens van het verslag van het debat. 

Het tweede deel, 'Analyse tekst', is onderverdeeld in drie blokken: 'Inleiding/Verantwoor
ding', 'Uiteenzetting/Conclusie' en 'Debat'. Deze drie blokken bevatten vrijwel identieke 
vragenreeksen. Het idee achter deze onderverdeling is, dat zo eenvoudig discrepanties 
zichtbaar worden tussen hetgeen de auteur in de inleiding zegt te zullen doen en hetgeen hij 
of zij werkelijk in het onderzoek doet. Bovendien kan blijken dat, hoewel de auteur er in 
de inleiding geen aandacht aan besteedt, hij of zij zich wel degelijk bewust is van bijvoor
beeld het doel waarop het onderzoek gericht is maar dit pas in de conclusie uit de doeken 
doet. Het derde blok 'Debat' is toegevoegd met het oog op de bestudering van de reeks pre
adviezen voor de Nederlandse Vereniging van Rechtsvergelijking. In deze reeks worden 
namelijk ook de verslagen gepubliceerd van het debat dat gehouden is tijdens de vergadering 
waarin het preadvies gepresenteerd wordt. Zo kunnen meningen van de preadviseur en/of 
interveniënten met betrekking tot de gehanteerde methode, geselecteerde rechtsstelsels etc. 
naar voren komen. 

De vragen in het eerste blok zijn in vier onderwerps-categorieën ondergebracht. Deze 
categorieën zijn: 'A Doel'; 'B Onderwerp'; 'C Selectie rechtsstelsels'; 'D Methode'. In het 
tweede en derde blok is hieraan een vijfde categorie ('E Oordeel auteur over resultaat') 
toegevoegd waarin vragen zijn opgenomen die het oordeel van de auteur over de resultaten 
van het onderzoek betreffen. 

In de eerste onderwerps-categorie 'Doel' wordt gevraagd of, en zo ja, in welke bewoordin
gen, de auteur spreekt over het doel van zijn onderzoek. Ingeval de auteur zich daarover niet 
expliciet uitlaat, wordt gevraagd of hij of zij wellicht impliciet aangeeft wat het doel is en, 
zo ja, om welk doel het gaat en waaruit dat blijkt. Deze opzet, waarin een onderscheid 
wordt gemaakt tussen hetgeen de auteur expliciet en impliciet zegt, lijkt misschien omslach
tig maar heeft een duidelijk voordeel. Op het moment dat op basis van de gegevens van de 
ingevulde analysemodellen conclusies getrokken zullen worden, zal er bij het gewicht dat 
aan de verschillende gegevens wordt toegekend, rekening moeten worden gehouden met de 
vraag of de gegevens de woorden van de auteur betreffen of een interpretatie van de lezer. 
De gekozen opzet heeft dan als voordeel, dat direct en indirect verkregen gegevens eenvou
dig uit elkaar gehouden kunnen worden. 

In de tweede categorie 'Onderwerp' komen vier aspecten aan de orde: de omschrijving van 
het onderwerp, de grenzen van het onderwerp, het uitgangspunt van het onderzoek en de 
probleemstelling van het onderzoek. In de praktijk zullen deze aspecten waarschijnlijk moei
lijk van elkaar te onderscheiden zijn. 

Behalve bij de vraag hoe de auteur zijn onderwerp omschrijft, is bij de overige drie 
vragen gekozen voor de hierboven genoemde opzet van onderscheid tussen de directe 
bewoordingen van de auteur en de interpretatie van de lezer. Het lijkt immers praktisch 
onmogelijk dat de auteur zijn onderwerp niet op een of andere wijze expliciet zal aanduiden. 
Aan de vragen over het uitgangspunt en de probleemstelling is een vraag toegevoegd voor 
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het geval de auteur noch expliciet noch impliciet over deze aspecten spreekt. Deze extra 
vraag luidt of wellicht uit de gehele tekst kan worden herleid wat het uitgangspunt of de 
probleemstelling van het onderzoek is. 

Onder 'uitgangspunt van het onderzoek' wordt hier niet verstaan de grondslag of de 
reden van het onderzoek, maar vrij letterlijk het punt waar de rechtsvergelijker zijn onder
zoek aanvangt. Kokkini spreekt hier van 'de aanpak' van het onderzoek. Voorbeelden van 
uitgangspunten zijn een bepaalde rechtsregel, een bepaald rechtsinstituut of een bepaald 
(sociaal) probleem.22 

Onder het kopje 'Selectie rechtsstelsels' wordt eerst gevraagd of de auteur expliciet aangeeft 
welke stelsels hij of zij heeft geselecteerd en, zo ja, welke dat in concreto zijn. Zo nee, dan 
zal altijd uit de tekst kunnen worden opgemaakt welke stelsels geselecteerd zijn. Tevens 
wordt gevraagd of de auteur expliciet of impliciet de stelsels noemt die niet zijn opgenomen. 
Vervolgens wordt ingegaan op de motivering van de auteur. De eerste vraag is algemeen 
van aard. Gevraagd wordt of de auteur überhaupt zijn of haar keuze motiveert en welk 
karakter deze motivering heeft. Draagt de auteur argumenten aan waarom hij of zij bepaalde 
stelsels niet in het onderzoek heeft opgenomen, dan wordt de motivering aangeduid als 
'negatief'. Omgekeerd wordt onder een positieve motivering verstaan het geheel van argu
menten waarmee aangegeven wordt waarom de keuze juist op die stelsels gevallen is. 

Om na te kunnen gaan welke redenen door auteurs zoal aangevoerd worden om hun 
selectie te onderbouwen, wordt gevraagd of de auteur in zijn motivering een beroep doet 
(ex- of impliciet) op een bepaalde onderverdeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, ten 
tweede en ten derde of de auteur een verband legt met het onderwerp respectievelijk het 
doel van zijn onderzoek. Om geen mogelijke redenen uit te sluiten wordt tenslotte gevraagd 
of er misschien nog andere redenen aangedragen zijn. Mogelijke andere redenen zijn de 
kennis van de taal en de beschikbaarheid van materiaal. 

De vierde onderwerps-categorie, aangeduid met 'Methode', bevat de vragen of de auteur 
expliciet of impliciet spreekt over de methode die hij of zij volgt ter bepaling van de te 
vergelijken objecten en, indien dit niet het geval is, of misschien uit een reconstructie van 
de gehele tekst kan worden herleid welke methode of methoden gehanteerd worden. Wan
neer uit de tekst moet worden opgemaakt hoe de onderzoeker zijn te vergelijken objecten 
geselecteerd heeft, wordt het uitgangspunt ofwel de aanpak van het onderzoek van belang 
en eventueel de wijze waarop de probleemstelling geformuleerd is. Ik zou willen benadruk
ken dat het hier alleen de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten betreft. 

Dan de onderwerps-categorie, die op grond van zijn aard alleen is opgenomen in het tweede 
en derde blok. Het betreft hier het oordeel van de auteur over het resultaat van het onder
zoek in verband met achtereenvolgens het doel, het onderwerp, de geselecteerde stelsels en 
de methode. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen hetgeen de auteur expliciet 
naar voren brengt en hetgeen de lezer eventueel uit de tekst kan opmaken. 

22 Kokkini e.a. 1988, p. 128-129. 
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Hierboven is reeds aangegeven dat de drie blokken vrijwel identieke vragenreeksen bevatten. 
De enige punten waarop het tweede blok van het eerste afwijkt (afgezien van de extra 
categorie) is het ontbreken bij 'Selectie rechtsstelsels' van de vraag of uit de tekst valt op 
te maken welke stelsels geselecteerd zijn. 

Tussen het derde en het tweede blok zijn de volgende verschillen op te merken. De 
vragen met het oog op de analyse van de tekst van het debat richten zich zowel op de 
uitspraken van de auteur als op die van de interveniënten. Onder 'Selectie rechtsstelsels' zijn 
geen nader gespecificeerde vragen meer opgenomen. Verder wordt geen onderscheid meer 
gemaakt tussen hetgeen de auteur of interveniënt expliciet verwoordt, wat uit zijn woorden 
valt op te maken of wat uit de gehele tekst kan worden herleid. 

5 Plan van behandeling 

De resultaten van de analyses van de Nederlandse preadviezen en de Duitse studies zullen 
afzonderlijk worden weergegeven. Zoals gezegd, is deze opzet niet in eerste instantie geko
zen om vergelijkingen mogelijk te maken, maar om het verkregen materiaal overzichtelijker 
weer te geven. Dit zal mij er echter niet van weerhouden op mogelijk interessante verschil
len tussen beide onderzoeksgroepen te wijzen. 

De gedetailleerde resultaten van de analyse zullen per studie worden weergegeven in de 
bijlagen 4 en 5. De resultaten van het Nederlandse en het Duitse rechtsvergelijkende onder
zoek zal ik achtereenvolgens in hoofdstuk 6 en 7 beschrijven. Hierbij zullen per vraag uit 
het analysemodel, de resultaten van de gehele onderzoeksgroep behandeld worden. Op die 
manier zal ik trachten een samenhangend overzicht te geven van de praktijk van het rechts
vergelijkend onderzoek. 
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