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A SNUFF, SiR?/Et ego in Arcadia - op sabbatical in Cambridge

1 Inleiding
Sinds l september jl. heb ik het voorrecht om van een sabbatical leave te genie-
ten. Een maand lang heb ik in Cambridge onderzoek mogen doen. In deze
column wil ik daar verslag van uitbrengen. Niet van mijn onderzoek — ik heb
vooral rondgekeken in de bibliotheek en gesproken met collega's om te zien wat
momenteel in de common law te koop is - maar van Cambridge zelf.

2 Universiteit en college
In Cambridge ben ik ondergebracht bij een van de colleges. 'Een van de dingen
die voor een Nederlandse bezoeker eerst onbegrijpelijk zijn, is de relatie tussen
de universiteit en deze colleges. Toen het Molengraaff Instituut zo'n 14 jaar gele-
den met Cambridge over een Erasmus uitwisseling sprak, waarschuwde de Law
faculty al dat de medewerking van de colleges onontkoombaar was. Dat klopt.
Cambridge is met Oxford en Durham bij mijn weten de enige Britse univer-
siteit, waar de studenten intern zijn in een instituut dat misschien nog het best
met een klooster is te vergelijken: met refter, kapel, bibliotheek, kleine slaapka-
mers, een geestelijk leidsman (m/v), waar gezamenlijk wordt gegeten, enz. In
Cambridge zijn er zo'n dertig van deze colleges. Als een van de Utrechtse stu-
denten naar Cambridge wil, dan mag de Law faculty dat nog zo mooi vinden -
als er geen college is dat een plek voor de student beschikbaar heeft, gaat de deal
niet door.

Niet alleen de studenten, ook de docenten zijn allen aan een college verbonden.
Wordt iemand in Cambridge aan de faculteit benoemd, dan moet hij of zij dus
hard gaan uitzien naar een college. De meeste docenten zijn goed met onze men-
sen te vergelijken, maar Cambridge en Oxford hebben elk ook nog een aantal
oude dons, die vooral voor het onderwijs (supervisie van kleine groepen studen-
ten) inzetbaar zijn en die vaak een heel speciale reputatie hebben. Zo lees ik in
een obituary in de Times van 19 oktober 2004 voor de Oxford don T.J. Binyon
over diens Occasional eccentricity such as bringing his dog into college which,
since forbidden there, was explained to the world as a cat'.

3 Trinity: het college van Newton en Byron
Mijn college heet Trinity. Het is naar Cambridge begrippen niet zo oud: gesticht
in 1546 door Hendrik VIII ('The founder'), die daartoe twee oudere colleges,
Michaelhouse (1323) en King's Hall (1336) samenvoegde. Het is wel groot, met
600 undergraduate en 300 graduate studenten. Voorts telt het zo'n 160 fellows,
in alle disciplines. Het college wordt geleid door de master, die in Trinity meest-
al wel een Nobelprijs heeft (Trinity telt 31 Nobelprijs winnaars onder zijn
fellows, oud-fellows en alumni — vermoedelijk meer dan menige Nederlandse
universiteit). Indien er in Cambridge een enquête à la die voor de grootste-
Nederlander-aller-tijden zou worden gehouden, zouden enkele grootheden van
Trinity college hoge ogen gooien: Sir Francis Bacon, Lord Byron, A.A. Milne
(van Winnie the Pooh), Sir Isaac Newton, Bertrand Russell, Alfred Tennyson,
Ludwig Wittgenstein, om enkele van de bekendsten te noemen.

Maar het is voor Trinity geen gelopen race: Christ's College kan Charles Darwin
en John Milton in de strijd gooien; Clare College heeft - meen ik - T.S. Eliot;
Corpus Christi heeft Christopher Marlowe; Emmanuel heeft John Harvard, die
aan de overkant in het gelijknamige Cambridge, Mass, een nieuwe naar hem
genoemde universiteit oprichtte; Gonville & Caius (spreek uit: keys) heeft de
fysicus Stephen Hawking en de medicus John Harvey; King's College heeft
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Rupert Brooke, E.M. Forster, John Maynard Keynes, Robert King (van de
King's consort) en Nobelprijswinnaar Patrick White; Magdalene (spreek uit:
Maudlin, maar let op: in Oxford noemen ze hun gelijknamige college Megdelin)
heeft Samuel Pepys (spreek uit: Pieps); Pembroke heeft William Pitt; Queen's
heeft Erasmus; St. Catharine's heeft de inmiddels vergeten William Wotton, die
zich op zijn zesde aan dit college inschreef- hij sprak toen al Grieks, Latijn en
Hebreeuws — en op zijn negende afstudeerde; Sidney Sussex heeft Oliver
Cromwell (ze hebben zijn hoofd nog steeds). Zelf zou ik het op Erasmus hou-
den, maar het zou me niet verbazen als de nogal chauvinistische Britten aan
Newton de voorkeur geven.

4 Trinity: het gebouw
Trinity heeft een prachtig gebouwencomplex, pal naast St John's en niet ver van
King's. Naast de Wren bibliotheek, is vooral de grote hal magnifiek. Er wordt
3x per dag in gegeten, 's avonds in twee zittingen. Om zes uur zijn de gewone
studenten aan de beurt; om acht uur is het een plechtige zitting. Beneden in de
zaal zitten studenten keurig gekleed, de - meeste - jongens met das en de meis-
jes in avondkledij, met daarover heen hun toga. Aan de high table ~ onder het
portret van The founder zitten de fellows en hun gasten. Na een slag op de gong
wordt er in het Latijn gebeden en dan is het aanvallen: 'In Trinity, we have the
custom that dinner is for eating and not for talking'. Na het - uitstekende -
diner trekt het high table gezelschap zich terug in de drawing room voor koffie,
port, stilton, sigaren en ... snuif: 'A snuff, Sir?'

De toegangspoort is zeer de moeite waard en het achterliggende plein met zijn
mooie fontein is — naast de chapel van King's College en de brug der zuchten
van St John's - een van de bekende ansichtkaartbeelden van Cambridge.

5 De Law faculty
De law faculty is gehuisvest in een modern, op het Utrechtse Educatorium gelij-
kend gebouw, dat net als de nieuwe Utrechtse Universiteitsbibliotheek in de
Uithof vooral gebouwd lijkt om Japanse architectuurstudenten een toeristische
bestemming te geven. Aan de gebruikers is pas naderhand gedacht. De archi-
tect, Norman (Lord zelfs) Foster, is wereldberoemd, maar waar een bibliotheek
voor bestemd is, was de ontwerper kennelijk ontgaan. Bij de ingebruikneming
bleek dat elk geluid in het gehele gebouw was te horen. Werd in de kelder uit
de automaat een blikje fris gehaald, dan konden alle bezoekers daarvan mee
genieten. Inmiddels is dit euvel met het plaatsen van kostbare glazen schotten
ten dele verholpen. Ik moet trouwens bekennen dat het vele licht in de biblio-
theek wel plezierig is; een enkele keer kom ik ook in de UB van Cambridge,
waar het nog ouderwets in donkere holen naar muffe boeken zoeken is — wat
ook niet alles is.

In de law faculty heeft jarenlang een aantal panelen gestaan met daarop een
mini-expositie over Horse racing and the Law. Vanwaar deze belangstelling voor
paarden (ik kwam in de bibliotheek ook al een boekje tegen over 'Dogs and the
law')? De tentoonstelling bleek speciaal ingericht voor de Koningin, die het
gebouw in 1996 heeft geopend (haar zoon Charles had al aan Trinity gestu-
deerd). Toen de opening zich aankondigde, brak de faculteit zich het hoofd: wat
kunnen we Hare Majesteit voorzetten: waar is zij in 's hemelsnaam in geïnte-
resseerd. Tot iemand het verlossende woord sprak: 'horses!' Dat is het enige wat
haar echt enthousiast kan maken, hetgeen bleek te kloppen. Her Majesty was
most amused.

6 Bibliotheek
Voor zo'n beroemde faculteit is de juridische bibliotheek, met 130.000 boeken
en 1.300 lopende tijdschriften, eerlijk gezegd niet eens zo fameus. Natuurlijk is
het Engelse recht nagenoeg compleet - Cambridge is een van de vijf Britse
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instellingen met het recht van deposit: het heeft recht op één gratis exemplaar
van ieder in het Verenigd Koninkrijk gedrukt boek - maar de collectie overige
landen is niet grandioos. Het meest aantrekkelijk vind ik de verzameling
Commonwealth en Verenigde Staten. Voor mij was het prettig om mij weer eens
met Australisch recht te kunnen bezighouden - dat is vaak net even progressie-
ver dan het wel eens wat fossiele Engelse recht en omdat ik er heb gewoond
trekt het mij in het bijzonder.

7 De studenten
Jaarlijks worden er in Cambridge zo'n 250 studenten toegelaten. Omdat de stu-
die er drie jaar duurt, ligt het totaal aantal bachelor studenten ruim onder de
duizend. Wel zijn er ook nog eens honderd master studenten. Hoe ze precies
worden geselecteerd, is mij niet bekend (er worden interviews gehouden), maar
dat er selectie aan de poort plaatsvindt, is duidelijk. Juist tijdens mijn verblijf is
er in de pers veel rumoer over het voornemen van de regering om de toegang
tot Cambridge en Oxford voor de minder bevoorrechte standen gemakkelijker
te maken (de twee universiteiten hebben daar geen bezwaar tegen, maar willen
wel de kwaliteit bewaken). Van een van de Utrechtse studenten hier begreep ik
dat er tussen de colleges onderling ook standsverschillen zijn, waarbij de nieuwe
colleges eerder geneigd zijn studenten van state schools op te nemen. Bij de ande-
re colleges komt de meerderheid van public schools (wat in Engeland op zuiver
particuliere - niet door de overheid gesubsidieerde - scholen duidt).

De studenten worden hier geweldig in de watten gelegd. Voor de maaltijden
wordt door de colleges gezorgd; zelf je bed opmaken is er niet bij, vertelt mij
Emilie, een Utrechtse studente in Trinity. Er wordt daartegenover wel van je ver-
wacht dat je uitsluitend met de studie bezig bent; werken voor geld doe je maar
buiten de onderwijsperiodes.

8 De docenten
De law faculty van Cambridge is een kleine faculteit. Het totale aantal mede-
werkers is te vergelijken met dat van een Instituut voor privaatrecht aan een
Nederlandse faculteit. Cambridge telt verschillende bekende juristen. Ik noem
er enkele: Neil Andrews (procesrecht), John Bell (Europees recht), David
Ibbetson (rechtsgeschiedenis), Tony Jolowicz (procesrecht), Gareth Jones (van
Goff & Jones on Restitution) en Mark Kramer (rechtsfilosofie). Enkele veelbe-
lovende jongeren zijn Catherine Barnard (Europees recht), Christine Grey en
Nicholas McBryde (onrechtmatige daad).

Mijn voornaamste gesprekspartner in Trinity is Tony Weir, die vooral om twee
dingen bekend is. In de eerste plaats is hij de ster-vertaler van boeken als de
Einführung in der Rechtsvergleichung van Zweigert en Kötz, alsmede Wieackers
Privatrechtgeschichte der Neuzeit. Voorts is hij een 'avowed Euro-sceptic', die
over de harmonisatie van het privaatrecht geen goed woord over heeft. Ik citeer
uit een recente publicatie: 'English law is about to be blown into a historical
footnote. It cannot possibly survive when its supreme legislature busies itself in
Brussels and its Supreme Court legislates in Luxembourg, both of them peopled
by those who neither understand nor care to admire a legal system less
Romanesque (though as widespread) than their own' (78 Tulane Law Review
511,512(2004)).

;

Overigens is Weir zeker geen one issue man. Ziehier zijn niet mis te verstane
mening over Hugh Beale's Law Commission: 'The emanations of the Law
Commission are omitted [from the Casebook] because so many of their propo-
sals in this area are daft: the courts' deference to it is perplexing, for after all, it
is not as if a professor or solicitor gained in either wisdom or authority by being
appointed to a committee staffed by recent graduates, even if it is presided over
by a High Court judge, who will be rewarded for his furlough from sensible
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decision-making by promotion to the Court of Appeal. This statutory body,
inaugurated in 1965 in unpropitious circumstances, could well now be abolis-
hed as a waste of time and money' (A casebook of tort, tiende druk, London:
Sweet & Maxwell, 2004, p. vii).

9 Staff seminars
Cambridge heeft vooral een uitstraling op het gebied van het internationale
recht. Dat blijkt bij de vele lezingen die er worden georganiseerd. Zelf woon ik
voordrachten bij van onder meer Ian Brownlie (Oxford) over de 'rule of law',
Alan Dashwood (Cambridge) over de Europese constitutie, David Feldman
(Cambridge), zelf rechter in het constitutioneel hof van Bosnië-Herzegovina,
over zijn ervaringen aldaar en Erik Jayme (Heidelberg) over de nationaliteit van
kunstwerken. Het zijn alle goed bezochte lezingen - bij Brownlie moeten de
mensen zelfs staan - waarbij de meeste sprekers het overigens meer van de
inhoud dan van de presentatie van hun paper moeten hebben.

Zoiets als de wekelijkse refereerbijeenkomsten die Utrecht bij privaatrecht heeft,
heb ik in Cambridge niet aangetroffen. Dat kan misschien ook niet met zo'n
kleine groep mensen met zeer uiteenlopende belangstellingen. Aardig is wel dat
de seminars veelal vooraf worden gegaan door een gratis lunch (soms aangebo-
den door een advocatenkantoor). Die advocatenkantoren zijn er duidelijk zeer
op gespitst om afgestudeerden van Cambridge aan te trekken - er zijn alle
mogelijke bonussen te krijgen. Het is verder gebruikelijk dat de nieuwe gere-
cruteerden aan het einde van hun tweede studiejaar een contract voor na hun
afstuderen krijgen aangeboden.

10 Cambridge en Nederland
Utrecht blijkt in Cambridge een bevoorrechte positie te hebben, want het is één
van slechts vier Erasmus uitwisselingspartners: Madrid (Autonoma), Poitiers en
Regensburg zijn de drie andere partners. Voorts is er sinds kort met Paris II een
maîtrise double, die inhoudt dat studenten twee jaar in Cambridge en vervolgens
twee jaar in Parijs studeren, waarna ze van Cambridge een Bachelor of Arts en
van Panthéon-Assas een maîtrise en droit ontvangen, vertelt mij Robbert, een
Nederlandse student aan Selwyn College.

Poitiers is als uitwisselingsbestemming voor de meeste Cambridge studenten het
aantrekkelijkst, omdat ze er hopelijk ook wat Frans - voor Engelsen de eerste
vreemde taal - zullen opsteken. Nederland scoort goed omdat wij in het Engels
doceren. Met drie van de vijf undergraduate studenten uit Utrecht heb ik con-
tact. Alle drie zijn zeer te spreken over hun verblijf. Een van hen lijkt het hele-
maal te hebben gemaakt, want hij doet mee in twee toneelstukken en is lid van
de roeiclub. Ze vinden in het bijzonder de aandacht voor law and morality
boeiend.

11 Ranking
Cambridge en Oxford zijn natuurlijk in de hele wereld een begrip (noem in
Cambridge overigens nooit de naam van Oxford - 'the Other Place' zegt men
hier, noch vice-versa - 'the Wrong Place' zeggen ze in Oxford). Is dat alleen
maar vanwege de mooie gebouwen, of ligt hier een objectieve beoordeling aan
ten grondslag? Het laatste blijkt het geval. Voor degenen die nog een keuze moe-
ten maken brengt de Times een keuzegids hoger onderwijs uit. Van de 47 stu-
dierichtingen in deze gids wordt Cambridge 26 maal als de beste opleiding aan-
gewezen. Oxford is eervolle tweede met 6 eerste plaatsen. Ook in Law staat
Cambridge bovenaan, vóór Oxford, Durham (had ik nooit gedacht),
Nottingham (ook nooit gedacht), University College London, Edinburgh en
Queen's Belfast (al helemaal nooit gedacht). Hoewel Cambridge op het weten-
schappelijk vlak dus ver boven Oxford uitsteekt, wordt Oxford toch op de
Britse Elsevier ranking als eerste aangeduid. Dat komt doordat de faciliteiten -
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sport, staf/student ratio, bibliotheek - er beter zijn dan in Cambridge. Die ran-
king is hier overigens buitengewoon belangrijk, omdat zij mede het budget
bepaalt. In november jl. heeft John Bell daar in Nederland over verteld op een
bijeenkomst georganiseerd door NWO.

Ook onderling zijn er rankings van de verschillende colleges. Emma en Jesus
schijnen het daarbij goed te doen, vertelt een van de Utrechtse studenten mij.
Er heeft een overzicht gestaan in de Varsity, het universiteitsblad van
Cambridge, maar dat heb ik gemist.

12 Buitenlandse bezoekers
Cambridge is een magneet voor buitenlandse onderzoekers. Tijdens mijn ver-
blijf ontmoet ik diverse bekende juristen: Jane Ginsburg van Columbia
University die dit jaar de Goodhart wisselleerstoel bekleedt, de bekende kunst-
kenner Erik Jayme uit Heidelberg, die net een mooie feestbundel heeft ontvan-
gen bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag, en Reinhard Zimmermann die in
Engeland is voor de aanbieding van Jurists uprooted, een boek over Duitse
juristen die na 1933 in Engeland een toevluchtsoord hebben gevonden.

In de Law faculty is een ruimte, compleet met computers, beschikbaar voor bui-
tenlandse bezoekers (die daar wel voor moeten betalen). In de naastgelegen com-
mon room komen ook docenten tussen de colleges door een kopje koffie — in
Engeland drinken ze liever een kopje melk aangelengd met een scheutje koffie
- halen. Daar ligt ook altijd het ochtendblad (de Times, helaas op tabloid for-
maat).

13 Ook naar Cambridge?
Wie zin mocht hebben om ook eens een tijdje in Cambridge te gaan zitten: ik
kan het zeer aanbevelen. De reguliere uitwisseling voor bachelor studenten geldt
alleen voor Utrecht, maar master studenten van andere universiteiten kunnen
zich voor een aanvullend LL.M aanmelden.

Ewoud Hondius
medewerker van dit blad

20 AA 54 (2005) l


