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We hebben vanmiddag twee oraties gehad, en u zit niet te wachten op een derde.

Dat zal ik dus ook niet doen. Een paar woorden slechts. 

Dit is de vierde keer dat ik hier als uw rector sta, nadat ik in  de keten overnam

van Paul van der Heijden. En alle keren vond ik het mijn taak het grote belang van

universiteiten te benadrukken. Dat belang lijkt alleen maar toe te nemen. 

Ik vertelde u al eens van Clark Kerr, de voormalig president van Berkeley, die

schreef dat onder de ruim  instituties die er in Europa rond  waren en die er

nu nog, in een herkenbare vorm zijn, er iets meer dan…  universiteit zijn. 

De andere instituties zijn bijvoorbeeld de het parlement van Engeland, van

IJsland, een paar Zwitserse kantons, of de Nederlandse waterschappen. De vraag is

natuurlijk wat universiteiten zo duurzaam maakt. Drie dingen zegt Kerr. Ze zijn

fysiek geworteld: ze huizen bijna allemaal nog in de gebouwen waar ze ooit

begonnen, denk aan Oxford, Heidelberg of aan ons. Voorts worden ze in hoge

mate bestuurd door de academici zelf. Maar het belangrijkste is wel: ze zijn trouw

gebleven aan hun opdracht – onderwijs, onderzoek en ‘service to society’. 

Service to society.  jaar dienstbaarheid aan de samenleving. Dat nu is een

zeldzaam inspirerende gedachte. 

En tegelijkertijd waart er een boosheid door dit land, door Europa, en door de

wereld. Een boosheid tegen ongeveer alles, en dus ook tegen onze universiteiten

met hun onderwijs en onderzoek. 

Die boosheid kan venijnige vormen aannemen. ‘Verziekte wetenschap’ was de kop

van een redactioneel commentaar van NRC Handelsblad onlangs: wetenschap is

‘ondeugdelijk’, ‘vooringenomen’, ‘beïnvloed door betrokken partijen’, er is sprake

van ‘fabuleren’ en van ‘plagiaat’, en de financiering van dat onderzoek is

‘ongezond’. 

Zeker, er worden ons terechte vragen gesteld: of de balans tussen onderwijs en

onderzoek niet is zoekgeraakt; of we niet te competitief zijn geworden; teveel
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belang hechten aan nationale en internationale ranglijstjes van universiteiten en

van individuele onderzoekers, alsof we niet meer zijn dan onze H-index; of we de

aansluiting van ons onderzoek op de vragen van de samenleving wel goed hebben

georganiseerd. En belangrijker nog: of we nog wel het volste vertrouwen mogen

hebben in de wetenschap. 

Dit zijn allemaal vragen, en ze zijn allemaal goed, maar ze mogen nooit een

ondermijnende toon krijgen. Want tegelijkertijd zijn er nationaal en wereldwijd

dingen aan de gang die laten zien hoe zuinig we op onze universiteiten moeten

zijn en hoe hard we hun vrije onderwijs en onderzoek nodig hebben. 

Onze eigen universiteit wil zich met haar onderwijs en haar onderzoek inzetten

voor een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. Die

opdracht verbindt ons als universitaire gemeenschap, inclusief de studenten. Veel

in die ambities is, naast harde feiten, ook normatief en daarmee zowel belangrijk

als kwetsbaar in een academische context: want wat is veilig?, wat is rechtvaardig?,

hoe zijn historische ontwikkelingen te duiden?, hoe duurzaam is duurzaam?, hoe

weeg je duurzaamheid tegen welvaart?, of veiligheid tegen privacy? In die zin gaat

het de universiteit in haar onderzoek en onderwijs niet alleen om ‘harde’ feiten,

maar helpt ze de politiek, de wetgever, de rechterlijke macht het bedrijfsleven, of

individuen bij het maken van goed geïnformeerde normatieve keuzes. Ieder in zijn

eigen domein. 

Maar het is niet alleen deze – laat ons zeggen – intellectuele, politieke of journa-

listieke kritiek. In tal van landen van de wereld staan onderwijs en onderzoek

onder een nog veel ernstiger fysieke druk. Zo kijken we met verbijstering naar wat

er in Turkije gebeurt, een land waarmee we talrijke academische banden

onderhouden, na de staatsgreep afgelopen zomer: sluiting van universiteiten,

massaal ontslag van nu al zo’n  academici, en decanen en rectoren. 

In Iran was er vorige week het bericht van de aanstaande terdoodveroordeling van

VUB-professor Ahmadreza Djalali, en deze collega staat voor zovele anderen. 
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En in Amerika is er de even fysieke ‘ban’ die de Amerikaanse president

afkondigde, in strijd met het internationale recht, en die ook wetenschappers en

studenten raakt; is er de systematische twijfel die wordt gezaaid over kwaliteit van

wetenschappelijk onderzoek; en zijn er, voeg ik daar als jurist aan toe, de

ondermijnende aanvallen van de Amerikaanse president op de onafhankelijke

rechtspraak in de VS, rechters nota bene die voor een deel door het volk gekozen

zijn. Als het om ondermijning van de democratische rechtsorde gaat, dan moeten

wij onze stem moeten verheffen – zeker aan een universiteit die de nalatenschap

van Cleveringa beheert. Universiteiten met hun vrije onderwijs en onderzoek

maken een onlosmakelijk onderdeel van de rechtsstaat uit. 

Aan de universiteit zijn we van de teksten. In ons nieuwe Wijnhaven, dat

schitterende gebouw aan de Turfmarkt in Den Haag dat we vrijdag officieel gaan

openen, hangt daarom in een van de twee collegezalen een cruciale tekst van mijn

verre voorganger Rector Magnificus Gerardus Noodt. Hij sprak twee keer als

rector, want in die tijd was men rector voor één jaar. 

Op maandag  februari  hoorde men hem in het Groot Auditorium de

juridische grondslagen uiteenzetten van het regeringssysteem van de Republiek.

Noodt verdedigde, als een van de eersten, de theorie dat de regering haar macht

aan het volk ontleent. Een tiran als vorst hoeft het volk niet te accepteren: ‘de

oppermacht is feitelijk rechtstreeks van de mensen afkomstig.’ 

Nog beroemder werd zijn tweede rectorale rede uit  over vrijheid van

godsdienst en tolerantie, gefundeerd op het natuur- en volkerenrecht. Die tekst

hangt in een van de twee grote collegezalen in de Wijnhaven – met grote letters in

het Latijn, als de wetenschapstaal van die tijd, en in vertaling natuurlijk. 

Beide toespraken vlogen door het Europa van die dagen. Ze worden tegenwoordig

gezien als funderende teksten onder onze rechtsorde, of the rule of law. Aanstaande

vrijdag is een van de toepraken in de Nederlandse vertaling beschikbaar, in een

uitgave van Elsevier. 
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De tekst die we kozen voor de grote zaal is die van de Duitse minister voor cultuur,

Monika Gruetters. Zij sprak twee jaar geleden deze woorden uit: 

“We hebben kunst en cultuur nodig, roekeloze ongemakkelijke denkers en

kunstenaars. We hebben utopieën nodig die ze ontwerpen, de fantasie die hen

aanwakkert, het verlangen naar een betere wereld. Zij zijn de doorn in het vlees

van onze maatschappij, die verhindert dat intellectuele luiheid en politieke

gemakzucht de democratie laten inslapen.” 

Het zijn teksten die elkaar aanvullen en voor universiteiten van groot belang zijn. 

Gerard Noodt over de grenzen aan de macht van de soeverein, of het nu de vorst

is, de president, of de overheid. En Gruetters over de urgentie van roekeloze

ongemakkelijke denkers. De verwachtingen die de wereld heeft van onze universi-

teiten zijn enorm. De vragen die we hebben op te lossen zijn nog veel enormer.

Het vertrouwen in ons is niet vanzelfsprekend en moeten we, met ons onderwijs

en onderzoek, elke dag opnieuw verdienen. Tegelijkertijd roep ik op, ook vandaag

weer, om zuinig te zijn op onze universiteiten, in ons land en wereldwijd. 

Een slotobservatie. Wie aan de top van die universiteit zit, ziet misschien nog meer

dan wie ook hoeveel meer samenwerking mogelijk is dan we nu laten zien. We

hebben bewust gekozen voor een inrichting van onze universiteit in disciplines:

zoals natuurkunde, archeologie, geschiedenis, criminologie, politieke

wetenschappen, biomedische wetenschappen, bestuurskunde, biologie – dertig in

totaal, vaak nog weer onderverdeeld in sub-disciplines en afdelingen. En al die

gemeenschappen zijn cruciaal en begrijp ik. Het is het netwerk van naaste

collega’s, die je dagelijks ziet. Als je het DNA van een universiteit wilt blootleggen,

denk ik soms wel eens, dan moet je eind december die honderden kerstsamen-

komsten in kaart brengen van collega’s die elkaar zo nabij zijn. En dat is heel goed,

en moet niet veranderen. 

En tegelijkertijd zie ik – en zien wij als leden van uw college van bestuur – die

grote vragen waarvoor we staan en waarvoor een veel bredere samenwerking
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noodzakelijk is dan we nu nog vaak laten zien. In onderzoek, en in onderwijs. Ja,

ook in het onderwijs! Want ook onze studenten vragen steeds vaker om juist die

breedte en om een mix aan disciplines. Of om gewoon iets anders na hun

bachelor. Wat is ons antwoord aan hen: een keer geschiedenis gekozen blijft

geschiedenis? Een keer natuurkunde blijft natuurkunde? Of een keer

bestuurskunde blijft bestuurskunde? Niet alleen de grote maatschappelijke vragen,

maar ook de dromen van onze studenten dwingen ons tot nog beter

samenwerken. 

En afijn, we weten het, samenwerken begint met elkaar leren kennen. Als zwart

blok vormen jullie, hier tegenover mij, een volmaakte eenheid; volstrekt anders

dan die veelkleurigheid die onze universiteit met al die disciplines kenmerkt. Maar

mag ik jullie vragen om straks, bij de receptie, op een nog onbekende collega af te

lopen, en een gesprek aan te gaan? 

Wie dat doet, die krijgt een aio – hebben de decanen me beloofd. 

Graag spreek ik mijn dank uit in de richting van hen die bij de organisatie en

presentatie van deze middag betrokken zijn geweest. 

Bij een verjaardag horen cadeaus. De Universiteit biedt u daarom allen straks bij

uw vertrek een tasje aan, om de wereld van onze universiteit te leren kennen. Ook

zijn de diesoraties (in de tasjes) voor u beschikbaar (tevens als pdf te downloaden

via de universitaire website). 

En hiermee besluit ik dan echt deze feestelijke bijeenkomst en nodig u uit ter

receptie. 

Dank u zeer voor uw aanwezigheid! 
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Professor Carel Stolker

Closing speech of the 442nd Dies Natalis




