OPENINGSWOORD

Dames en heren, welkom.
Dit is een heel bijzondere plechtigheid. Door het barre
winterweer heeft u er voor gekozen om deze viering
van onze 446ste verjaardag van uit huis te volgen.
Maar gelukkig kan ik ook een groot deel van u zien, op
de grote videowall die hier in de kerk verrezen is. En
verder nog de honderden en honderden die via een
speciale link aansloten.
En aldus heet ik u welkom!
Wij zijn zeer vereerd met de aanwezigheid in de
videowall van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Mabel, welkom Hoogheid!
Welkom aan onze demissionaire Staatssecretaris van
Justitie en Veiligheid Mw. Ankie Broekers-Knol,
Welkom aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit,
De Burgemeester Lenferink van Leiden en de leden van
Colleges van Burgemeester en Wethouders van Den
Haag, onze tweede stad, en van onze buurgemeenten.
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Welkom aan de leden van onze Raad van Toezicht,
Welkom aan collega’s, docenten en onderzoekers, onze
staf, studenten en onze alumni.
Een bijzonder welkom aan de rectores magnifici en de
voorzitters van de andere Nederlandse universiteiten,
die met ons getuige willen zijn van de komende
rectoraatsoverdracht. Welkom aan de voorzitter van de
VSNU, Pieter Duisenberg.
Welkom aan de diesorator, prof. Ineke Sluiter.
HIERNA ENGELS
And a very special welcome to Mrs Graça Machel. Mrs
Machel, who joines us from Mosambique, will receive
an honorary doctorate during this ceremony.
Graça Machel was born in rural Incadine in Portuguese
East Africa (modern-day Mozambique), and studied
German on a scholarship to the University of Lisbon in
Portugal.
Upon returning to Portuguese East Africa in 1973, she
joined the Mozambican Liberation Front (Frelimo),
working as a schoolteacher. Following Mozambique's
independence in 1975, she became the first
Mozambican Minister of Education and Culture.
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For the very early days of her career, she has
relentlessly pleaded and fought for the cause of
women’s and children’s rights across the African
continent and her contributions have resulted in
significant changes to local legislation on these
subjects. We are most honoured to bestow an
honorary doctorate on a person whose work has
earned so many distinguished awards, including a
knighthood from Queen Elisabeth II.
Welcome to general Roméo Dallaire, this year’s
Cleveriga professor of our University.
Welcome too, to the ambassadors and other
representatives of the many befriended countries who
have their embassies in The Hague. Most of this
afternoon will be in Dutch, but a simultaneous
translation in English is available for those of you who
are not Dutch speakers.
En natuurlijk een hartelijk welkom aan u allen die ik
weliswaar niet kan zien, maar die thuis meekijken met
de livestream van deze middag en u allen die ik nog
niet genoemd heb.
Vandaag vieren we ons 446ste verjaardag. Niet te
midden van u allemaal, zoals we dat het allerliefste
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doen. Maar on-line, in lijn met de beperkingen die het
coronavirus ons stelt.
Het virus heeft ons het afgelopen jaar voor
uitdagingen gesteld die we op deze manier nog nooit
eerder het hoofd hebben moeten bieden en ik ga daar
straks graag nog even op in.
Maar tijdens deze diesviering gaan we luisteren naar
diesorator Ineke Sluiter, zullen Willem Otterspeer en
Pieter Slaman hun de nieuwste boeken over de
universiteit aan ons presenteren en ook kijken we met
veel belangstelling uit naar de woorden die mevrouw
Machel zal spreken.
Muzikaal hebben we dit jaar een primeur: de stukken
die wij gaan horen zijn van een wel zeer bijzondere
componist, Maarten Feteris.
U kent hem wellicht beter als voormalig President van
de Hoge Raad, maar ook zijn muzikale kwaliteiten
blijken niet te onderschatten. Zijn “Intermezzo” schreef
hij speciaal ter gelegeneheid van deze dies.
Maar mag ik dan nu eerst de diesorator vragen het
podium te betreden.
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