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Burgemeester, Dames en heren, meneer Kummeling, 

 

Wie het genoegen heeft op een bijzondere dag als deze een professor 

toe te mogen spreken, begint doorgaans met een citaat. Dat past in een 

academische traditie, geeft cachet aan het geheel, en het werkt als de 

choke in een autootje.  

 

Je rijdt moeiteloos weg, het feest kan zo beginnen.  

 

Ik wil geen spelbreker zijn en wijs daarom eerst op emeritus-professor 

Tijn Kortmann, die zijn vakbroeders typeerde als wat filosofisch 

ingestelde, minder op geld gerichte, en meer cultureel georiënteerde 

juristen.  

 

En ik gooi er gelijk een inspirational quote van een grote Deen overheen: 

Hoe groter de begrenzing, hoe vindingrijker men wordt, zei hij 

(Kierkegaard). Om zo uit te komen waar ik wil wezen: in Pannerden. 

 

Wie er woont heeft het getroffen, en wie er opgroeide nog meer. 

Nergens beter dan hier ervaar je dat materie beperkt en onstoffelijkheid 

oneindig is, en dat de combinatie van die twee tot eindeloos plezier leidt.  

 

Het aantal huisjes, boompjes en beestjes is natuurlijk beperkt in 

Pannerden, en wie niet al te zeer treuzelt wandelt er in een kwartiertje 

doorheen.  

 

Maar het is juist die beperking die niet zo zeer begrenst als wel de 

fantasie prikkelt en het dorp voor kinderen en anderen zo geweldig 

maken.  
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Zό geweldig, dat wie er is, er niet meer weg wil, ook al hebben alle 

straten en stegen hier een bestemming en komen ze uit bij de 

spannendste wereldsteden. 

 

In dat prachtige Pannerden, waar Wet, Wet, Wet niet alleen het gevolg is 

van wassend water en slootjespringen, maar ook een oproep tot 

nadenken over vrijheid en de beperkingen die daaraan gesteld mogen 

worden, -  

 

in en dόόr dat geweldige Pannerden werd Henk Kummeling de 

inspirerende en vindingrijke geleerde die ons land mocht leren kennen.  

 

Bij hem ging alles in sneltreinvaart. Hij studeerde, promoveerde en werd 

hooggeleerde. Eerst in Tilburg en daarna in Utrecht. Hij publiceerde over 

de meest uiteenlopende onderwerpen, en produceerde het ene na het 

andere en veel op hetzelfde moment.  

 

Zoals ook Anton Heijboer niet alleen in serie schilderde maar ook 

parallel, want een kunstenaar heeft twee handen, vond hij, en in iedere 

hand past een kwast. 

  

Samen met anderen schreef Kummeling klassiekers over de beginselen 

van de democratische rechtstaat, over het Nederlandse parlement, en 

over het Nederlandse kiesrecht.  

 

Hij blonk uit in het staatsrechtelijk onderwijs en werd in no time een van 

onze meest vooraanstaande staatsrechtgeleerden. Maar onderwijs en 

wetenschappelijke prominentie vond hij niet genoeg voor de 

rechtvaardiging van zijn bestaan.  
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Hij wilde de werkelijkheid in al haar volheid.  

 

Hij trad toe tot de Commissies Franken en Roelvink. Hij werd voorzitter 

van de AWb-bezwarencommissie van het ministerie van VWS.  Hij werd 

lid van een reeks universitaire commissies, waaronder de commissie die 

toezag op de overgang naar het Bama-stelstel.  

 

Hij nam mede het initiatief tot de bijzondere leerstoel ‘Constitutioneel 

Koninkrijksrecht’ en speelde een bijzondere rol bij de verlening van een 

eredoctoraat aan Zijne Majesteit Juan Carlos. 

 

Hij werd decaan van de faculteit REBO en bezat de vooruitziende blik 

om het Law College op te richten, het instituut voor ambitieuze en 

getalenteerde studenten dat zo’n succes werd dat er een tweede kwam.  

 

Hij werd voorzitter van de Kiesraad, waarvan de blijde inkomsten ten 

goede komen aan anderen, daarmee volstrekt beantwoordend aan het 

portret dat zijn leermeester Kortmann schetste van staatsrechtjuristen. 

 

En hij werd de brug tussen wetenschap en samenleving, die er onder 

meer voor zorgde dat in Utrecht de zon der rechtvaardigheid zo fel ging 

schijnen dat iedereen er blij van werd, en de binnenstad meer en meer 

het karakter kreeg van een heus Quartier Latin. 

 

Deze ‘Hij werd-lijst’ is immens. Het CV van de heer Kummeling bevat 

zoveel krenten, dat de pap welhaast onzichtbaar is, en is net zo fraai als 

de eindeloze schoonheid van zijn geliefde Pannerden. 
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Ik stop daarom liever en wijs u er nog eens op dat onze Koning vlak voor 

zijn verjaardag cadeautjes uitdeelt. Dat hij op dagen als deze personen 

in het zonnetje zet die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor 

de samenleving, en tot het cement van onze maatschappij behoren.  

 

Ik mag u vertellen dat professor mr. H.R.B.M. Kummeling daartoe 

behoort, en dat het onze Koning heeft behaagd hem te decoreren. 

 

Geachte heer Kummeling,  

Voor alles wat u hebt gedaan voor deze maatschappij, voor al uw 

persoonlijke verdiensten voor onze samenleving, en voor de bijzondere 

waarde van alle werkzaamheden die u voor deze samenleving hebt 

verricht, 

 

heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u te 

benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Ik feliciteer u van harte met deze hoge onderscheiding, en ik feliciteer 

heel Pannerden met zijn bijzondere zoon.  

 

Mag ik u verzoeken naar voren te komen.  


