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door Hans Ariëns

Akademiehoogleraar prof. mr. C.A.J.M. Kortmann
Aan welk onderzoek bewaart u de warmste
herinneringen?
‘Aan twee geschriften denk ik met het meeste genoegen terug. Het Staatsrecht van de landen van de Europese
Unie, dat collega Prakke samen met mij redigeerde; en
mijn eigen handboek Constitutioneel recht. Het zijn echte
blijvers gebleken. Het Staatsrecht van de landen van de EU,
van 1981, beleeft zijn zesde druk en komt dit najaar uit in
Engelse vertaling. Van mijn handboek uit 1990 verschijnt
in 2005 de vijfde druk. De vakbroeders maken er nog
steeds met plezier gebruik van en dat geeft geen onaangenaam gevoel. Het succes van het Staatsrecht van de landen
van de EU heeft er volgens mij mee te maken dat Prakke
en ik generalisten van de oude stijl zijn. We hechten aan
vakmatige precisie, een systematische opzet en taalkundige correctheid. Mijn eigen werk zou ik karakteriseren
als een poging tot vakmanschap, doorspekt met enige
ironie.’
‘Mijn handboek heeft een afwijkende systematiek van
wat tot dan toe gebruikelijk was. Ik ga uit van de vraag
naar de functies van het staatsrecht. Daarmee zeef je
er allerhande ethische en politieke beschouwingen uit.
Behalve in de kroeg ben ik een echte positivist: ik baseer
me op wat vastligt in wetten en jurisprudentie. Dat is een
benadering als die van een bèta, en dat ben ik ook van
origine.’

Wat is het belangrijkste onderzoek waaraan u als
Akademiehoogleraar gaat werken?
‘Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie
behoeft aanvulling vanwege de uitbreiding van de EU. De
tien nieuwe landen plaatsen ons wel voor problemen. De
taal is nog wel eens een struikelblok en het valt niet mee
om in elk land betrouwbare collegae te vinden.’
‘Verder stort ik me op een nieuwe druk van mijn
handboek. Eigenlijk werk ik het liefste alleen. Je houdt
één denkwijze, redeneertrant en schrijfstijl door het hele
boek heen vast en hoeft je niet te ergeren aan andere
auteurs die te laat met hun bijdragen komen. Überhaupt

ben ik een groot voorstander van het verrichten van onderzoek door individuen.’
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Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann is aangesteld als Akademiehoogleraar op basis van zijn werk op het gebied van het Nederlandse
constitutioneel recht, Europees publiekrecht in het algemeen
en Frans publiekrecht in het bijzonder. Hij geldt in heel Europa
als een autoriteit op het gebied van vergelijkend constitutioneel
recht.
Tijn Kortmann (1944) studeerde rechten aan de KUN en in
Frankrijk. Van 1972 tot 1976 werkte hij als jurist bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 1976 volgde zijn benoeming
tot hoogleraar vergelijkend constitutioneel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1981 is hij hoogleraar staatsrecht
en bestuursrecht in Nijmegen. Kortmann vervulde binnen en
buiten de universiteit tal van bestuurlijke functies, hij is redactielid van Nederlands Juristenblad, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht en Ars Aequi. Daarnaast onderhoudt
hij nauwe contacten met rechtenfaculteiten in onder meer
Frankrijk en Duitsland.

