
Dames en heren, hartelijk welkom bij de Opening van het nieuwe Academische Jaar, 2014-2015. Een 

speciaal welkom aan Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, die ons straks 

zal toespreken.  

 

Ook aan onze eerstejaars studenten een speciale welkomstgroet, ik wens jullie een inspirerende 

studietijd aan de VU! En met jullie verwelkom ik ook al diegenen, hoogleraren, medewerkers, studenten 

en leden van de Raad van Toezicht en van de VU Vereniging, die deel uitmaken van onze gemeenschap.  

 

Dank aan Tim Busker die ons met zijn prachtige muziek welkom heette in de Aula. Deze derdejaars 

Honours student Aarde en Economie combineert zijn studie met pianospelen en treedt regelmatig op. Hij 

heeft net een week masterclasses gekregen bij de Chetham's Music School in Manchester en zal ook 

aan het einde van deze middag zijn spel ten gehore brengen.  

 

Dan wil ik nu deze bijeenkomst van de civitas van de Vrije Universiteit openen met het uitspreken van het 

VOTUM: ‘Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft’. 

 

Dames en heren, voordat ik inhoudelijk iets over onze mooie Universiteit zeg, wil ik graag stil staan bij 

verschrikkelijke de ramp met de MH17 die deze zomer ons land heeft getroffen en ook onze universitaire 

gemeenschap. Wij verloren een aantal bijzondere mensen in het hart van onze gemeenschap. 

 

Voormalig student en tijdelijk medewerker in de Afdeling Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen 

Karlijn Keijzer was een bijzonder sympathieke, zeer getalenteerde, hardwerkende collega.  

 

Darryl Dwight Gunawan was een bekende en graag geziene student binnen en buiten de opleiding 

geneeskunde. Hij was een ondernemende en zeer talentvolle student. 

 

Anelene Misran volgde de opleiding Executive Master in Finance and Control. Zij zou volgend jaar 

afstuderen. Wij herinneren ons haar als een serieuze, hardwerkende en goede studente, met een 

veelbelovende toekomst voor zich. 

 

Oud-medewerkers Theo Kamsma en Karin Bras hebben binnen de afdeling COM gedoceerd en 

onderzoek gedaan naar het thema Transnationaliteit in Organsatienetwerken. In 2010 promoveerde Theo 

bij Heidi Dahles op een onderzoek naar Joodse diasporagemeenschappen in Indonesië, Maleisië en 

Singapore. Karin was sinds enige jaren verbonden aan hogeschool InHolland, Theo aan de Haagse 

Hogeschool.  

 



UvA/AMC-wetenschappers Joep Lange en Jacqueline van Tongeren waren samen op reis naar het 

tweejaarlijkse aidscongres in Melbourne. Zij waren ook zeer belangrijk voor 

de VU, onder meer in hun samenwerking met het Athena Instituut. 

 

Het plotselinge en schokkende verlies van deze mensen uit onze gemeenschap doet veel pijn. Wij 

gedenken hen met eerbied en wensen hun nabestaanden veel sterkte. We zullen deze bijzonder, 

talentvolle mensen missen, maar zeker niet vergeten. 

Bij de Dies-viering zullen wij breder stilstaan bij het overlijden van mensen uit onze gemeenschap die het 

afgelopen jaar zijn overleden.  

 

Het programma vanmiddag is veelzijdig. De sprekers zullen zonder aankondiging opkomen, zo weet u 

alvast waar u aan toe bent. 

Ik mag zo Hans de Boer het woord geven. Na hem presenteren de genomineerden van de Onderwijsprijs 

zichzelf en hun werk in een heuse TedX vorm, waarna de jury in beraad gaat en later terug zal komen om 

de winnaar bekend te maken.  

 

Aan Vrije Schrijver Joost de Vries dit academisch jaar de eer om te reflecteren op ons jaarthema 

‘Vertrouwen geven’. Hij zal daar vandaag een eerste aanzet toe doen met een gesproken column ‘The 

Browning Version’. Rector Magnificus Frank van der Duyn Schouten reikt vervolgens de 

StudenTalentprijs uit aan een van de getalenteerde genomineerde studenten. De jury van de 

Onderwijsprijs – mits ze uit hun lastige opgave zijn gekomen – maakt vervolgens de docent-winnaar 

bekend. 

 

Bij de deur hebt u het boekje ‘Deze universiteit’ ontvangen. Dit boekje is geschreven door Rene van 

Woudenberg en Jeroen de Ridder en wordt u aangeboden door het College van Bestuur. In het boekje 

doen de auteurs, beide filosoof en docent aan de VU, op uitnodiging van mijn voorganger een 

prikkelende poging om enkele ideeën, opvattingen en idealen van de VU opnieuw te doordenken. Wat 

maakt de VU tot deze universiteit, vragen de auteurs zich af. Wat betekent vrij in onze naam? En wat 

zeggen we over neutraliteit en waardevrijheid van wetenschap?  Ze betogen dat het universitaire 

onderwijs en onderzoek geimpregneerd is door waarden die onze erkenning vragen. Ze breken een lans 

voor het denken over het uiteindelijke doel van academische vorming in termen van de bijbelse notie van 

“Shalom”. Interessante thema’s, ik moedig u dan ook van harte aan het boekje te lezen. 

 

Het afgelopen jaar was voor de Vrije Universiteit geen gemakkelijk jaar. Bij de proefaudit voor de 

instellingsaccreditatie die vorig jaar werd ondernomen deden we het bepaald niet goed. Dit gaf mede 

aanleiding tot een bestuurscrisis. Velen binnen de universiteit zullen zich hebben afgevraagd wat ons 

overkwam. Dit leek zo allemaal niet op wat de Vrije Universiteit altijd was geweest en wil zijn, een 



kwalitatief goed aangeschreven universiteit waarin mensen met passie voor wetenschappelijk onderwijs 

en onderzoek samen aan de slag zijn. En toch overkwam het ons. Het creeerde ook een onzekere, 

bedrukte sfeer. Daarbovenop komt dat wij met een noodzakelijk maar ingrijpend programma bezig zijn 

om de bedrijfsvoering te reorganiseren zodat we onze beschikbare middelen meer en beter kunnen 

inzetten voor onze primaire taken, onderwijs en onderzoek. Die doelstelling onderschrijven we met 

elkaar, maar bij het proces van reorganiseren komt hoe dan ook wrijving vrij. Een aantal mensen verliest 

zijn baan aan de VU en dergelijke beslissingen moeten nemen valt ons zwaar. Voor anderen gaan 

stevige veranderingen in werkomgeving en rollen gelden. Dit leidt tot spanningen en doet een zwaar 

beroep op een ieder. De noodgedwongen reorganisatie van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen 

is daarnaast bijzonder pijnlijk. Eerder ingrijpen had kunnen leiden tot veel geleidelijkere aanpassingen. 

Deze reorganisatie heeft veel stof doen opwaaien en zoals u heeft kunnen zien doet dat nog steeds. Het 

zijn pijnlijke maar wel noodzakelijke maatregelen. Aan het protest ook vandaag kunnen we zien dat de 

zorgen over deze bewegingen niet weg zijn en onze aandacht blijven vragen. Ik ben blij dat we zeer 

binnenkort daarover weer met elkaar in gesprek gaan want uiteindelijk doen we het hier samen op de VU. 

De voorgenomen fusie tussen de betafaculteiten van VU en UvA werd in december vorig jaar door de 

medezeggenschap van de UvA tegengehouden. Dat staat een intensieve samenwerking niet in de weg 

maar het was toch bepaald anders dan wij ons hadden voorgesteld. Tenslotte hebben wij een 

buitengewoon beladen discussie meegemaakt over wetenschappelijke integriteit die in bepaalde media 

sterk is uitvergroot en ook op een vervelende manier op de man is gespeeld. Het valt daarbij niet mee 

recht te doen aan de verschillende belangen die soms diametraal tegenover elkaar staan. 

 

Ik zeg u eerlijk, ik heb mijn eerste maanden aan de VU regelmatig moeten slikken en achter m’n oren 

gekrabd. Tegelijkertijd heb ik gelukkig mogen constateren dat de VU zich in deze moeilijke tijden 

buitengewoon weerbaar heeft getoond en langs vele dimensies het gewoon erg goed doet. De echte 

instellingsaudit is het afgelopen jaar onder de bezielende leiding van onze rector zeer goed voorbereid, 

door velen van ons die zich enorm hebben ingespannen om de commissie een goed beeld te geven van 

onze visie op onderwijs en hoe we de kwaliteit daarvan waarborgen. Het resultaat mag er zijn, de 

accreditatie is behaald, met enkele voorwaarden die volledig in lijn zijn met onze eigen plannen en 

voornemens om de kwaliteitszorg van onderwijs blijvend te versterken. Wat ik persoonlijk heel mooi vond 

was dat de voorzitter van de commissie Jo Ritzen bij zijn terugkoppeling aan ons allen die hadden 

meegewerkt aan de audit, constateerde dat iedereen zo duidelijk een hart heeft voor de VU en waar de 

VU voor staat. Ik kom daar zo nog op terug. Ik wil een ieder danken die zich voor dit resultaat zo  heeft 

ingespannen, het toont wat wij als Vrije Universiteit met elkaar kunnen bewerkstelligen en dat geeft, om 

het jaarthema vast maar eens te benoemen, vertrouwen. 

 

Onze studentenaantallen lijken dit jaar een klein beetje te dalen. Wij streven niet naar voortdurende groei, 

onze prioriteit is ervoor te zorgen dat wij op de huidige schaal daadwerkelijk hoge kwaliteit leveren in ons 



onderwijs en onderzoek en onze studenten en de samenleving laten zien dat de VU echt iets bijzonders 

te bieden heeft. Wij zijn daarom blij dat de scores in de NSE enquete die de waardering van studenten 

voor hun universiteit onderzoekt, dit jaar echt omhoog zijn gegaan. Het aantal internationale studenten 

bedraagt dit jaar bijna 1500, een lichte stijging. Wij zullen ons actief inspannen onze aantrekkingskracht 

voor internationale studenten te vergroten. Zij dragen bij aan de diversiteit en kwaliteit van de onze 

academische gemeenschap. Om dit werkelijk optimaal te doen moeten wij ook zelf, op onze campus, 

internationaler worden. Op termijn zal Engels onze taal van communicatie worden en houd ik deze 

speech in het Engels. De taal van instructie zal Nederlands of Engels worden, afhankelijk van het 

onderwijs programma en het publiek. Wij breiden onze internationale samenwerking voortdurend uit. 

Mede gemotiveerd door onze profileringsthema’s richten wij ons in het bijzonder op Zuid-Afrika als 

gateway naar het Afrikaanse continent en Indonesie, waarmee we van oudsher sterke banden hebben. 

Het doet ons goed te zien dat onze partners in deze landen vaak en juist naar de VU kijken om hun 

internationale verbindingen te versterken.  

 

VU wetenschappers behalen een prachtig resultaat aan prijzen en subsidies, wat steeds een erkenning is 

van de wetenschappelijke kwaliteit die zij leveren. De VU doet het goed in de verschillende rankings die 

universiteiten vergelijken. We weten allemaal dat we die rankings met behoorlijk wat korrels zout moeten 

nemen. Maar als ze er toch zijn is het aanmerkelijk leuker dat je omhoog beweegt dan naar beneden. In 

de recente Shanghai ranking zijn wij als snelst stijgende Nederlandse universiteit dit jaar uitgekomen op 

plaats 100 en dat vervult ons met een zekere, aan de VU eigen bescheiden trots. Wij werken aan onze 

universiteit niet voor de rankings maar voor wat ons intrinsiek inspireert om goede docenten en 

onderzoekers te zijn. Van de gedachte dat het voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek in 

Nederland beter zou zijn indien een aantal universiteiten zou worden samengevoegd zodat een hogere 

positie in de rankings wordt verkregen, zoals onlangs werd bepleit, ben ik niet overtuigd. Een dergelijke 

drijfveer ligt in ieder geval in het geheel niet ten grondslag aan onze groeiende samenwerking met de 

Universiteit van Amsterdam. Waar wetenschappers inhoudelijk samenwerking zoeken om onderwijs en 

onderzoek te versterken kan ik dat alleen maar toejuichen. Inmiddels vindt meer en minder intensieve 

samenwerking plaats in alle faculteiten AUC, ACTA, ACASA, ACE, ACCESS Europe, CHAT, ARCNL, 

beta samenwerking, Zuidas Master en nieuwe Master Markt, regulering en gedrag, Amsterdam Law 

College, Duisenberg school of finance waarin we samen betrokkenheid intensiveren. Als colleges van 

beide universiteiten hebben we besloten die samenwerkingen adequaat te ondersteunen in de 

bedrijfsvoering zodat een brede onderwijs- en onderzoeksruimte ontstaat in Amsterdam, waarin 

studenten en docenten kunnen bewegen en samenwerken. Het is juist uitstekend dat die ruimte wordt 

aangeboden door twee universiteiten, beide van hoge kwaliteit, met een onderscheidend karakter. Het 

gaat er niet om alles of zoveel mogelijk samen te doen. Onze samenwerking is voor een deel ook 

gelegen in differentiatie van wat we te bieden hebben, niet allebei precies hetzelfde, maar samen een 

breed en rijk aanbod. Dat we intensief met de UvA samenwerken zullen we ook op onze campus gaan 



zien. Wetenschappers van de UvA zullen met die van VU en VUmc het O|2 gebouw gebruiken dat bijna 

klaar is.  Samen zullen we het Nieuwe Universiteitsgebouw gaan gebruiken waarvan de bouw binnenkort 

start. 

 

De eerste helft van het jaar hebben we in een inspirerend proces gewerkt aan een concept voor een 

nieuw instellingsplan dat richting geeft aan de VU voor de komende zes jaar, tot en met 2020. We gaan 

over dit concept nu verder spreken met faculteiten, diensten en medezeggenschap. Wat ik mooi vond is 

dat in de brede gesprekken tussen decanen, directeuren en vertegenwoordigers van de 

Ondernemingsraad en Universitaire Studentenraad een gedeeld beeld naar voren kwam van wat 

bijzonder is aan de VU. Als ik het samenvat: een bijzondere gerichtheid op en dienstbaarheid aan de 

samenleving, een sterke wens om in het wetenschappelijk gesprek aandacht te geven aan wat ons ten 

diepste beweegt, de bronnen daarvan en de impact daarvan op ons onderzoek en onderwijs en een even 

sterke wens om studenten daarin te laten delen en ook hen hierover te bevragen en te helpen zich te 

ontwikkelen, een expliciete omarming van de diversiteit van onze studentenpopulatie als verrijking van 

onze academische gemeenschap en de wil om de daarmee gepaard gaande dilemma’s met open vizier 

en vertrouwen aan te gaan. Dit is echt iets bijzonders, het gaat niet alleen om goed onderwijs en goed 

onderzoek, het VU gevoel gaat verder dan dat.  

 

Voor iedereen die ik heb gesproken de afgelopen maanden over wat de VU kenschetst springt de grote 

maatschappelijke betrokkenheid eruit. Je ziet dat onder andere in onze vier profileringsthema’s die ons 

onderwijs en onderzoek richten: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected 

World en Governance for Society. Deze thema’s addresseren de grote vragen en uitdagingen van de 

samenleving. Maar het gaat bij de VU niet enkel om belangstelling voor de samenleving en haar vragen, 

er is een onderstroom, een diepere beweging waarom we die belangstelling hebben. Wat wij uiteindelijk 

willen is bijdragen aan een betere wereld, dat is waar we het allemaal voor doen. Rene en Jeroen 

gebruiken daarvoor in hun boekje het begrip Shalom,  een toestand waarin mensen in vrede en vreugde 

met elkaar verkeren, in rechtvaardigheid en met de mogelijkheid om te bloeien en het beste in zichzelf te 

verwezenlijken. We halen die onderstroom, dat wat ons ten diepste beweegt tegenwoordig niet zo vaak 

naar boven, maken haar niet zo vaak expliciet. Ik zou willen dat wij dat veel vaker en explicieter doen, 

ook in ons Instellingsplan. Ik zeg daarom dit:  de Vrije Universiteit is een universiteit die door 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bijdraagt aan  een betere wereld. Door te zeggen waar wij voor 

staan maken wij een andere toekomst dan een toekomst die er hoe dan ook zal zijn omdat de wereld nu 

eenmaal zus of zo in elkaar zit, een default future. Een toekomst waarin wij ons niet neerleggen bij 

conflict, onrechtvaardigheid, afbraak van klimaat en natuur en overmatige focus op eigen belangen ten 

koste van anderen. Wij hebben niet een antwoord op alle vragen en erkennen dat wetenschap alleen niet 

alles bepalend is. Maar wij hebben een bijdrage te leveren door vragen te stellen en wetenschappelijk te 

beantwoorden, door mensen met die kennis op te leiden die willen bijdragen aan een betere wereld. Dat 



is waar wij voor staan. Voor deze Vrije Universiteit is niet alleen plaats in de samenleving, zij is ook nodig, 

misschien wel meer dan ooit. Ik ben er trots op van deze Vrije Universiteit deel uit te maken. 

 

Onze traditie van reflectie vanuit levensbeschouwing draagt bij aan deze orientatie. Tegenwoordig doen 

we dat niet meer exclusief vanuit een christelijk protestantse levensbeschouwing. Die heeft ons zeker 

gevormd maar vandaag zijn wij een gemeenschap die open staat voor iedereen, ongeacht de religieuze 

en culturele achtergrond. Daarmee  

is het thema diversiteit ook van wezenlijk belang voor de Vrije Universiteit. Een universiteit veronderstelt 

diversiteit, verschillende visies, meningen, beelden die open en respectvol worden gedeeld om samen 

een beter beeld te krijgen. Diversiteit is daarmee een verrijking voor een universitaire gemeenschap. En 

niet alleen voor een universitaire gemeenschap. Het talent van allerlei achtergrond dat wij hier opleiden is 

wat de samenleving nodig heeft. Abraham Kuijper zei het al  jaren voor de oprichting van de VU, 

Eenvormigheid is de vloek van het moderne leven. In 1892 zei hij: “Elke groep, elke richting moet kunnen 

meebouwen aan het nieuwe huis waarin Hollands volk wonen zal.” Dat was zijn inspiratie om de VU te 

starten, om te zorgen dat ook het protestants christelijke volksdeel en dan met name het gereformeerde 

deel kon nemen aan die samenleving. De zuilen van toen hebben we achter ons gelaten. Maar onze 

emancipatoire functie bestaat nog steeds. Een omvangrijke groep Nederlanders heeft inmiddels meer 

dan alleen een Nederlandse achtergrond, met name vanuit Marokko en Turkije. Vele studenten vanuit 

deze groep vinden de Vrije Universiteit en de meesten van hen vormen de eerste generatie van hun 

familie die gaat studeren. Door hen een academische opleiding aan te bieden die voorbereidt op 

verantwoordelijke rollen in de samenleving vervult de universiteit een belangrijke integrerende functie. Die 

rol past ons gezien onze traditie in het bijzonder.  

 

Meer dan in het verleden zullen wij werk maken van diversiteit. In ons Instellingsplan maar vooral ook in 

wat wij doen. Wij zullen binnenkort een Diversity Officer aanstellen die onze activiteiten zal aanjagen. 

Want diversiteit werkt niet vanzelfsprekend positief. Als diversiteit leidt tot segregatie waarin verschillende 

groepen zich in zichzelf keren en zich voor anderen afsluiten, is diversiteit geen verrijking. Als diversiteit 

niet gepaard gaat met wederzijds respect voor andermans opvatting en achtergrond verloochenen we de 

kern van de academische gemeenschap, van open en respectvolle dialoog. Regelmatig zal diversiteit ons 

ook voor vragen stellen waarop we niet zomaar het antwoord weten, of tenminste niet een antwoord waar 

iedereen zich direct in kan vinden. Het is belangrijk dat te onderkennen. We moeten niet te snel van onze 

apropos raken als we het even niet weten maar dan juist waarborgen dat we die open en respectvolle 

dialoog blijven voeren. Als wij dat in de universiteit al niet kunnen wordt het in de rest van de samenleving 

alleen maar moeilijker. Ook hier is essentieel dat wij allen uiteindelijk willen werken aan een betere 

samenleving. Dat doel, zo’n gemeenschap te willen zijn, verbindt sterker dan de verschillen die ons soms 

zo verdeeld kunnen houden. In dat vertrouwen zullen wij werk maken van diversiteit.  

 



Ik dank u wel. 

 

Dan wil ik nu graag Hans de Boer uitnodigen om ons toe te spreken.  

 

Hans de Boer is de kersverse voorzitter van werkgeversorganisatie VNO NCW. Hij is alumnus van de VU, 

hij studeerde economie vanaf 1976 (Hans, de einddatum is wat ongewisser). Wij zijn zeer verheugd dat jij 

ons wil toespreken, juist ook om vanuit het perspectief van werkgevers te vertellen wat van een 

universiteit als opleider van talent wordt verwacht. Hans mag ik je vragen naar voren te komen. Dames 

en heren, Hans de Boer. 


