
In memori am , ui tgesproken door de dekaan, prof. mr. W. van der Grint en , 
ti j dens de faculteitsraadsvergadering d.d. 29 april 1981. 

In de week vóór Pasen is van ons heengegaan ons medelid prof. Frans 
Duynstee. ,Bij _de aanvang van deze vergadering moge ik hem met een enkel 
woord gedenken; gedenken met gro t e dankbaarheid voor hetgeen hij voor 
faculteit en universiteit heeft betekend. 

Duynstee was sedert 1945 aan onze faculteit verbonden. Meer dan 35 jaren 
is hij hoogleraar van onze faculteit geweest, een diensttijd die geen 
van de andere leden van de facultei t ook maar benadert. Hij was verbon
den aan facul t eit en universiteit en dit op een zeer nadrukkeli jke wi j ze 
tot op de laat ste dag. In het bestuur van faculteit en universiteit heeft 
hij een uiterst werkzaam aandeel genomen. In de faculteitsraad heeft hi j 
bij voortduring zitting gehad en dit op hoogst aktieve wijze. Vergade
ringen van de raad waarin hij niet sprak, waren een uitzondering. In_het 
bestuur van de universiteit speelde hij een belangrijke rol. Hi j was de 
eerste rector magnificus onder de WUB-struktuur. Nadien heeft hij met 
een korte onderbreking steeds zitting gehad in de universitei t sraad. Een 
groot aandeel heeft hij genomen in de voorbereidingen van de nieuwe wet 
op het wetenschappelijk onderwijs en het nieuwe Academisch Statuut. Ik 
meen te mogen zeggen, dat hij binnen onze universiteit de bij uitstek 
deskundige was in de wettelijke struktuur en inrichting van het weten
schappelijk onderwijs. De positie van de bijzondere instellingen van 
het w.o. ging hem bijzonder ter harte. Hij heeft met nota's en studies 
het standpunt van de bijzondere instellingen voorbereid en heeft in overleg 
met ministerie en Kamerleden een hoofdrol gespeeld. 

Duynstee was een man met gro t e talenten en deze talenten heeft hij niet 
verborgen, doch heeft hiervan ten volle gebruik gemaakt. Hij is de t rou
we dienstknecht van het Evangelie die vijf talenten had gekregen en er 
vijf heeft bijgewonnen. 

Duynstee was het type van de homo academicus. De mens die zich niet laat 
leiden door de waan en de mode van de dag, de mens die alles onderzoekt 
en die in kritische zin komt tot een eigen, zelfstandig oordeel. Dit ei
gen oordeel was voor Duynstee echter niet de hoogste wijsheid dat ~ tort 
et ~ travers moest worden doorgezet. Hij had een groot begrip voor maat
schappelijke verhoudingen. Hij respecteerde de visie van anderen en was 
steeds bereid zijn medewerking te verlenen aan een besluit dat de instem
ming van velen kon verkrijgen. De inrichting van onze benoemingscommis
sies en studiecommissies is hiervan een duidelijk voorbeeld. 

Duynstee was moedig. Studentenakties, ook in de extreme vorm van massa
meetings en bezettingen, hebben zijn gemoedsrust nooit verstoord. Veel
eer schiep hij daarin een zeker genoegen omdat zij hem gelegenheid gaven 
tot tegenspel. Een debat ging hij niet uit de weg. Zijn eigen standpunt 
durfde hij steeds met furore te verdedigen, ook al wist hij dat hij in
ging tegen de heersende stroming. 

Zijn moed reikte echter veel verder. Duynst ee wist dat Z~Jn gezondheid 
zeer wankel was. Hij wist dat zijn aktiviteiten zijn heengaan zouden kun
nen verhaasten. Over zijn kwalen, over zijn benauwdheden en zijn pijn sprak 
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hij zelden. Hij is zich met grote blijmoedigheid geheel blijven ge
ven aan hetgeen hij als zijn taak zag. Hij vond een grote vreugde in 
aktief zijn. 
Een beroep op hem was zelden tevergeefs. 

Met Duynstee is heen gegaan de meest markante figuur van de faculteit. 
Markant omdat hij zijn opvattingen met grote verve uitdroeg, de publi
citeit bepaald niet schuwde, contacten onderhield met velen, waarbij 
Haagse kringen niet op de laatste plaats kwamen. Hij heeft standpunten 
uitgedragen en verdedigd over tal van maatschappelijke vraagstukken. 

De Politiek had zijn grote belangstelling en hij speelde daarin als 
ge~aagde of ongevraagde raadgever een rol die ik niet nauwkeurig kan 
traceren. 
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Wij zullen Duynstee miss~n; mi~~en . weg~ns zijn kritische zin, de eigen ~ 
stijl van zijn indter:dent:es, Z~Jnd~ro~se:end en
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zijn begrip voor e ~ eeen van an eren, Z~Jn eer ~J eid en trouw. 

Laten wij hem enige ogenblikken in stilte gedenken . en besluiten met het 
gebed dat Chris~~s ons he~ft ~~geven, het Onze Vader. Moge het Rijk van 
God het Koninkr~Jk Gods, ~n z~J~ volle omvang thans deel zijn van Gods 
dienstknecht, Frans Duynstee, d~e naar best vermogen zijn levenstaak heeft volbracht. 

Bidden wij ook voor zijn vrouw, dat de Heer haar troost mag geven in de
ze voor haar zo moeilijke tijd. 


