
 1 

 
 
Dank u wel mijnheer de rector. 
 
Beste Twan, de rector heeft erin bewilligd dat Bernd, Jos en ik bij deze 
gelegenheid, zullen we zeggen ‘het Moment T?’, mede namens vele 
andere collega’s van binnen en buiten de Maastrichtse school kort het 
woord tot je richten. Dat geeft om te beginnen de gelegenheid om je 
direct dank te zeggen voor de boeiende oratie die je zojuist hebt 
gehouden! Ook nu weer is zeker dat menigeen aanstonds zal huiswaarts 
keren met nieuwe (meta-)wetenschappelijke overpeinzingen erbij. Hulde 
en dank daarvoor! 
 
Dat als eerste te kunnen zeggen is een genoegen, maar reflecteert niet de 
titel op basis waarvan de rector ons wat spreektijd heeft gegeven. Die titel 
ligt erin dat deze academische zitting gewoon het beste moment is om jou 
als wetenschapper te bedanken voor de grote en gedreven bijdrage die jij 
hebt geleverd aan het staats- en bestuursrechtelijk discours in Nederland.  
 
Dat is een bijdrage die vooral, de titel van jouw rede indachtig, gekend is 
vanuit het werk dat men verbindt met het gedachtegoed van de 
Maastrichtse school, maar dat aan die school ook vooraf gaat (in Utrecht 
en in de Maastrichtse bouwjaren) en die deze school ook overstijgt omdat 
je steeds de volle persoonlijke verantwoordelijkheid hebt genomen voor je 
wetenschappelijk werk en je nooit hebt verscholen achter anderen, laat 
staan achter instituties.  
 
De eerdergenoemde gedrevenheid is een enorme bron van energie 
geweest – zoals moge blijken uit jouw, zogezegd, “grote werken”, 
bijvoorbeeld Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, 
waarvan recent alweer een nieuwe druk verscheen, en Overheid en 
burgerlijk recht; om er maar eens twee te noemen die ons in 
doorwrochtheid en omvang naar wetenschappelijke adem deden snakken! 
Naast deze huzarenstukjes van noest en vooral gedisciplineerd 
wetenschappelijk werk, zijn er natuurlijk je vele kortere wetenschappelijke 
beschouwingen, qua spectrum van onderwerpen breder dan hier te 
beschrijven, maar met daarbinnen de jou typerende thema’s, zoals de 
scheidslijn tussen publiekrecht en privaatrecht en de grondrechten, de 
grondslagen en beginselen, alsmede de structuurkenmerken van het 
bestuurs- en het bestuursprocesrecht in Nederland.  
 
Voor jou, Twan, geldt met zekerheid dat je de wetenschappelijke taal niet 
alleen spreekt, maar er ook iets in te zeggen hebt en dat je daar waar het 
positieve recht zich niet wil voegen, je voor je zaak sterk blijft maken. Als 
er iemand vandaag is gekomen in de hoop dat Twan Tak vandaag voor het 
laatst heeft gesproken, dan weten wij zeker én met genoegen dat dit 
ijdele hoop is!  
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En, het moet worden gezegd, dat jij Twan, in de vaart van je 
wetenschappelijke opvattingen strijdbaar was en bent, maar ook 
omstreden, dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen de lat van 
wetenschappelijke inzet en integriteit steeds hoog hebt gelegd. Daarbij 
heb je de reacties op eigen werk of dat van de Maastrichtse school ook 
wel eens als teleurstellend en te weinig gedurfd ervaren, en 
geconcludeerd dat je daarover niet mocht zwijgen – niet om persoonlijk te 
treffen, maar omdat je het wetenschappelijk debat niet anders dan met 
open vizier en te vuur en te zwaard – ik zou haast zeggen als een ware 
Eric de Noorman - kon aangaan.  
 
De wisselwerking van Recht in Theorie en Praktijk, is jou (sinds het 
gelijknamige Utrechtse vak, met als afkorting RiTeP) altijd dierbaar 
gebleven, omdat in jouw visie het antwoord op de vraag wat ‘richtiges 
Recht’ is, slechts gegeven kan worden wanneer men de normatieve 
grondslagen en beginselen van het recht weet te verbinden met inzicht in 
het recht in de praktijk, indachtig de Kantiaanse uitspraak ‘niets is 
praktischer dan een goede theorie’..... En, gewapend met die theorie geldt 
bovenal: ‘Bestuursrechters in Nederland: let op uw zaak!’ 
 
Dat alles gezegd zijnde, ben juist jij het die, met een haast speels, of –
mag ik het zeggen - kwajongensachtig genoegen, als liefhebber van het 
oeuvre van Marten Toonder, kan refereren aan de mysterieuze uitspraak 
van diens boef, Bul Super, ‘Recht is iets kroms dat verbogen is..’ ‘Hoe 
hebben wij het nu?’, moet menig toehoorder of gespreksgenoot daarbij 
gedacht hebben, ‘Is er dan nergens meer een vaste lijn of norm?’ Voor jou 
was en is dat steeds het moment om te wijzen op de kracht van het 
ultieme kompas, van de ‘gulden regel’, waarin de wederkerige en 
gelijkwaardige individuele autonomie van burgers, en dus hun vrijheid, 
het vertrekpunt vormt. 
 
Beste Twan, Jos Bernd en ik, en andere collega’s van binnen en van 
buiten de Maastrichtse school, zijn geraakt door de inzet en de creativiteit 
waarmee jij in de afgelopen jaren het wetenschappelijk debat hebt 
gevoerd. Zozeer, dat wij vonden dat deze gelegenheid niet mocht 
passeren zonder van onze waardering in wetenschappelijke zin blijk te 
geven. Uit die kring is daarom samengewerkt om, met ondersteuning van 
jouw uitgever René van der Wolf, vandaag aan jou als dierbaar 
wetenschapper een liber amicorum te kunnen aanbieden, waarbij jouw 
wetenschappelijk werk als inspirerend aanknopingspunt is genomen. 
  
Jos zal aanstonds nog een opmerking maken over het voorkaft van de 
bundel. Wat mij betreft nog een opmerking over de titel daarvan, die 
luidt: ‘Publiekrecht in de Leer’. Jij zult aanstonds begrijpen, maar voor niet 
ingewijden voeg ik het nog even toe, dat die titel verband houdt met de 
door jou zo regelmatig in Maastrichtse discussies, onder verwijzing naar 
Hamaker, opgeworpen vraag: “Mag dit publiekrecht wel recht heten?”. Het 
lijkt wel jouw queeste te zijn om deze vraag, in weerwil van zoveel 
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‘misbruik’ van publiekrecht, ooit oprecht positief te mogen beantwoorden. 
Dat verlangt, naast aandacht voor het recht in de praktijk, ook een 
leerstellige benadering, zoals in jouw ‘invullende rechtsleer’.  
Ik kan en wil niet ontkennen dat ik een beetje hoop dat je de ‘heilige 
graal’ van het publiekrecht, in elk geval voorlopig, nog niet zult vinden, 
zodat het publiekrecht en wij ook de komende jaren nog van jou mogen 
leren! 
Twan zeer bedankt, ik geef nu graag het woord aan Jos en daarna zal 
Bernd je de bundel overhandigen.... 
 
MAH 19.12.2008 


