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I had a dream
U kent ze wel, de onvervulde dromen van 
’s nachts: je kunt vliegen, wint de Tour de 
France, wordt minister, grootmoeder, redacteur 
van het NJB of trouwt met een kroonprins(es). 
Wakker geworden, ben je weer de ploeterende 
medewerker aan een juridische faculteit in een 
provinciestad.
I had a dream ... Vannacht werd ik opgebeld 
door de minister van O en W of een van zijn 
vazallen bij de VSNU: of ik lid wilde worden 
van de visitatiecommissie rechtsgeleerdheid 1994. 
Men had mij -  naast anderen -  nodig om al het 
onderzoek van de juridische faculteiten over de 
afgelopen vijf jaren te beoordelen. Waarvoor is 
dat nodig?, vroeg ik, voor mijn doen verrassend 
lucide. Het is noodzakelijk, sprak de telefoon, 
voor kwaliteitsverhoging, om te kunnen reallo- 
ceren, om de maatschappelijke relevantie nu en 
in de toekomst en het wetenschappelijk en an
der perspectief van het beoordeelde onderzoek 
vast te stellen. Mijn hart sprong op van vreug
de: eindelijk eens even weg van het onderwijs 
aan tempobeursstudenten, weg van studeerka
mer en handboekschrijverij; eindelijk eens een 
kans voor innovatie, beleidsrijke nota’s schrij
ven, evaluatie, terugkoppeling; eindelijk eens lid 
van een zware commissie, vol geleerdheid, wijs
heid, beoordelingsvermogen, lid van de fine 
fleur van de Nederlandse rechtsgeleerdheid (de 
Belgen en de Nederlands lezende Duitsers, even
als enkele Zuidafrikanen hadden bedankt). Of 
het moeilijk werk is, zo vroeg ik vervolgens. Te 
doen, gaf de telefoon te horen; er is een alge
meen visitatieprotocol, er zijn disciplineproto- 
collen, die U aangeven hoe te waarderen (—, + 
of + +), die U een afwegingsmodel bieden tus
sen boeken niet-dissertaties, boeken wel-disserta- 
ties, artikelen, annotaties, boekbesprekingen; die 
aangeven hoeveel bladzijden per jaar een + of 
+ + opleveren. Bovendien, sprak de stem fluwe
lig: Uw reiskosten, verblijfkosten, voeding en 
telefoon worden vergoed. Het budget is ruim 
voldoende. Verder kunt U rekenen op de dank- . 
baarheid van de regering, die Uw lidmaatschap 
op allerhoogste prijs stelt. Rekent U maar op 
een Leeuw.
De dag tevoren had ik in Den Haag gesproken 
over de zin en de kosten van de reorganisatie 
van de rechterlijke macht, van die van het poli
tiewezen en van de regiovorming. Vergeleken 
bij de toen genoemde bedragen kost een visita
tie nagenoeg niets, zo droomde ik verder na de 
beëindiging van de nachtelijke conversatie. Alles 
bijeen zo’n 1 a 1,5 miljoen, zo ongeveer 15 a 
20% van het jaarbudget van de faculteit. Dat is 
een schijntje, gezien de van de visitatie te ver
wachten resultaten; het is bijna voor niets, 
gratis. Dromend las ik in ijltempo 23 dissertaties 

312 op staats- en bestuursrechtelijk terrein, 17836

bladzijden aan artikelen, 268 annotaties, 5 jaar
gangen van Themis, het NJB, NTB, Bestuurs
wetenschappen, RegelMaat, SEW, sprak ik met 
vele dekanen en evenzovele voorzitters van we
tenschapscommissies, analyseerde ik de AIO- 
netwerken, de onderzoekscholen in statu 
nascendi, ging ik de internationale betrekkingen 
na en strooide opgewekt talloze minnen en wat 
plussen rond. Ik voelde me volstromen met 
macht én compassie.

I had a dream ...

De eerste nieuwsberichten: ‘Het kabinet heeft 
vannacht besloten tot aanmerkelijke deregule
ring, vermindering van de lasten voor bestuur 
en burger en echte vrijheid voor professionele 
organisaties. Volgens het kabinet is het vijf voor 
twaalf. Het is nu of nooit.’
Daar gaat mijn Leeuw, zuchtte ik. God zij dank, 
straalde mijn vrouw.

C.A.J.M. Kortman n
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