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ZOEKENINFO OVER NJBVOOR AUTEURSCONTACTADVERTERENABONNEREN

A.K. Koekkoek

Afl. 2005/18

Na een lang en zwaar ziekbed overleed Alis Koekkoek op 18 april jongstleden in de leeftijd van zestig
jaar. Daarmee verloren wij een van de laatste Nederlandse generalisten op het terrein van het
(vergelijkend) staatsrecht en het bestuursrecht. En de Eerste Kamer, waarvan hij sinds enige jaren lid
was, verloor met hem een 'echte jurist'.

Hoewel een overtuigd gereformeerd protestant, bracht Alis Koekkoek zijn werkzame leven grotendeels door aan
een instelling van katholieke signatuur, de Universiteit van Tilburg, waar hij in 1981 hoogleraar werd. Hij voelde
zich thuis in Brabant, temidden van de vele 'roomschen'. Ook al kreeg hij de kans naar de Vrije Universiteit,
waar hij studeerde en promoveerde, terug te keren, hij deed het niet. Samenwerking met katholieken schuwde
hij niet, onder meer op het gebied van het onderwijsrecht, één van zijn favoriete themata.

Alis Koekkoek was een harde werker. Zijn lijst van publicaties is lang en gevarieerd. Er komen veel korte
artikelen op voor, maar ook grote werken, zoals zijn dissertatie uit 1978 over partijleiders en kabinetsformatie en
zijn commentaar (met anderen) op de Grondwet. Gelukkig heeft hij nog de verschijning in september 2004 mogen meemaken van zijn
beschrijving van Ierland in Lucas Prakke, Constantijn Kortmann (eds.), Constitutional Law of 15 EU Member States. Vanaf het begin had
hij aan de Nederlandstalige versie van dit boek (eerste druk 1981) bijgedragen. Op hem kon je altijd rekenen: op tijd en nauwkeurig.

Alis Koekkoek had iets zachtaardigs, ook in zijn stem. Hij was in zijn wetenschappelijke en politieke werk - hij was ook lid van de Tweede
Kamer, van 1994 tot 1998, niet zijn gelukkigste tijd - zelden te betrappen op agressie, opwinding of zelfs plagerij. Hij straalde rust en
evenwicht uit. Maar hij kon zeer vasthoudend zijn, zoals inzake de verdediging van de vrijheid van onderwijs en de functie van
rechtsbeginselen in het (staats)recht. Een verrassende trek van hem heb ik altijd zijn optreden in de media gevonden. Vaak zijn daar
personen aan te treffen, die houden van 'show', van stevige 'statements' en die een ruime mate van eigendunk en ijdelheid bezitten. Bij
Alis Koekkoek was dat anders. Hij bleef rustig, bescheiden, evenwichtig en hij was duidelijk; een goede schoolmeester. Niet verrassend
daarentegen was zijn belangstelling voor de monarchie en het koninklijk huis. Dat past bij gereformeerden, of protes tanten in het
algemeen, zo denk ik vaak. Dit brengt mij op het al even aangestipte punt: Alis Koekkoek als generalist. Zijn werkterrein was zeer breed:
het politieke staatsrecht, de monarchie, grondrechten, algemene (en reformatorische) staatsleer, onderwijsrecht, rechtspraak,
decentralisatie. Het is bijna niet te geloven.

Midden onder zijn vele activiteiten, die hij met enthousiasme en groot plichtsbesef vervulde, werd een klein jaar terug de ziekte
geconstateerd, die tot zijn dood leidde. Hij en zijn gezin wisten reeds spoedig dat het buitengewoon ernstig was. Maar Alis Koekkoek
bleef ook onder die zware omstandigheden zichzelf: evenwichtig, moedig, trouw, vol aandacht voor zijn omgeving, die noodgedwongen
steeds kleiner werd.
Wij hebben in hem een collega verloren, die moeilijk te vervangen is.
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Tijdens de kerkdienst op zaterdag 23 april jongstleden, vol familie, collegae en vrienden, vol woord, gebed en muziek, kwam bij mij een
gezang uit de katholieke liturgie op: In paradisum deducant te Angeli. Die engelen hebben dat zeker gedaan.

Prof. mr C.A.J.M. Kortmann

Auteur [Kortmann, C.A.J.M. ]
Vindplaats [2005/950]
Titel [In memoriam prof.  mr A.K. Koekkoek]
Artikel [art50518.html]
Trefwoord [Koekkoek] [in memoriam]
Rechtsgebied [Recht algemeen]

© Kluwer 2012

http://staging.njb.nl/website/index.php/metazoeken/Auteur/Kortmann, C.A.J.M.
http://staging.njb.nl/website/index.php/metazoeken/Vindplaats/2005/950
http://staging.njb.nl/website/index.php/metazoeken/Titel/In memoriam prof. mr A.K. Koekkoek
http://staging.njb.nl/website/index.php/metazoeken/Artikel/art50518.html
http://staging.njb.nl/website/index.php/metazoeken/Trefwoord/Koekkoek
http://staging.njb.nl/website/index.php/metazoeken/Trefwoord/in memoriam
http://staging.njb.nl/website/index.php/metazoeken/Rechtsgebied/Recht algemeen

	staging.njb.nl
	In memoriam prof. mr A.K. Koekkoek | NJB


