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Slot 

In dit boek heb ik de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek in theorie en 
praktijk onder de loep genomen. Daartoe heb ik gegevens gezocht en geanalyseerd zowel 
in de rechtsvergelijkende theorie als in een aantal verslagen van toegepast rechtsvergelijkend 
onderzoek. Ik heb mij daarbij steeds bepaald tot wat ik als de vier kernvragen van het 
vooronderzoek beschouw: het doel van het onderzoek, de omschrijving van het onderwerp, 
de selectie van de te vergelijken rechtsstelsels, en de wijze waarop de vergelijkbaarheid van 
de te vergelijken objecten kan worden bepaald. Daarbij bleek dat deze vragen in de theorie 
van de rechtsvergelijking (beschreven in deel I) door slechts weinig auteurs uitdrukkelijk 
met het vooronderzoek worden verbonden. Het vooronderzoek wordt als afzonderlijk onder
werp niet of nauwelijks besproken. Voorts werden de diverse vragen niet steeds op dezelfde 
manier omschreven, en bleek er weinig duidelijkheid te bestaan omtrent hun onderling 
verband. Door de methodologische theorie te contrasteren met de verslagen van daadwerke
lijk verricht rechtsvergelijkend onderzoek (zoals geanalyseerd in deel II) heb ik vervolgens 
in een 'synthese' (deel III) geprobeerd de preliminaire fase van het rechtsvergelijkend 
onderzoek scherper te omlijnen en te beschrijven. 

Deze aanpak is mijns inziens in zoverre vruchtbaar gebleken, dat daardoor orde kon 
worden geschapen in de tot dusver in theorie en praktijk verzamelde kennis met betrekking 
tot rechtsvergelijkend onderzoek in het algemeen. Door theoretische proposities te toetsen 
aan de wijze waarop het vooronderzoek in de praktijk blijkt te worden uitgevoerd, vond ik 
zowel de bevestiging van een aantal veronderstellingen als een aantal discrepanties tussen 
theorie en praktijk. Voorts leverde deze confrontatie enkele ideeën op waarmee comparatis-
ten wellicht hun voordeel kunnen doen. Uit dit onderzoek is vooral ook gebleken dat het 
nuttig is de kernvragen die essentieel zijn voor de voorbereiding van het rechtsvergelijkend 
onderzoek gezamenlijk en binnen één kader te behandelen. Op die manier wordt niet alleen 
hun individuele betekenis, maar vooral ook hun samenhang helderder. 

Het resultaat van deze studie is geen nieuwe benadering van het rechtsvergelijkend 
onderzoek; daar kan de theorie van de rechtsvergelijking op dit moment ook heel goed 
buiten. Wat dit boek wel wil bieden is een systematische analyse en beschrijving van een 
cruciaal stadium in ieder rechtsvergelijkend onderzoek: de preliminaire fase. 
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