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Dames en heren, 

Van harte welkom bij deze Dies viering, in het bijzonder de burgemeesters of 
vertegenwoordigers van omringende gemeenten, vertegenwoordigers van 
ambassades, collega’s van kennisinstellingen, partners op de campus, alumni en 
vele anderen. Welkom aan de leden van de Raad van Bestuur van het UMCU, en 
evenzeer aan de leden van het College van Bestuur van onze partner de 
Technische Universiteit Eindhoven. And of course: a very special welcome to our 

guests from abroad. I promise that most of this ceremony will be in English. Tot 
slot en misschien wel het meest belangrijke: welkom aan alle onderzoekers, 

docenten, studenten, en medewerkers van de ondersteunende diensten! Ook 
vandaag zijn de studenten weer aanwezig met een apart studentencortège om 
hun centrale rol binnen deze universiteit te symboliseren. En natuurlijk niet te 
vergeten: welkom aan alle kijkers en luisteraars die deze Diesviering meemaken 
via internet - deze bijeenkomst wordt “life gestreamed”.  

 
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag: we zijn vandaag 379 jaar geworden! 
Voorwaar geen geringe leeftijd. Vorig jaar al heb ik gememoreerd dat we als 
universiteit staan in een lange lijn van wetenschappelijke tradities, teruggaand 
tot in de 7e eeuw toen de eerste Utrechtse school werd gesticht, die later 
bekend werd als een befaamd centrum van kennis en wetenschap. In 1636 

formeel universiteit geworden, zijn we nu een grote en moderne universiteit, die 
zich op alle fronten dynamisch ontwikkelt. In al die eeuwen heeft onze 
universiteit een hoop meegemaakt. Van de onrust een paar decennia na haar 
stichting die te maken had met de strijd tussen Descartes en Voetius, en de 
Franse tijd toen onze universiteit gedegradeerd werd tot “École secondaire”, 
werden we daarna van stedelijke universiteit een rijksuniversiteit, en volgde de 

tweede wereldoorlog, en de studentenopstanden van 1969 die overigens in 

Utrecht mild uitpakten.  
 
Ook de afgelopen maanden kenden alle universiteiten in Nederland soms 
levendig debat over – wat kort door de bocht samengevat zou kunnen worden 
als – "de teloorgang van de universiteit”. Hoewel sommige uitspraken zich 
kenmerkten door een licht romantische hang naar vroeger, overigens opvallend 
vaak gedaan door mensen die die tijd niet hebben meegemaakt en niet weten 

hoe slecht dat toen was (ik refereer even naar almachtige hoogleraren die 
deden wat ze wilden zonder dat de studenten iets te zeggen hadden, en naar 
slecht onderwijs waardoor studenten er soms meer dan 10 jaar over deden om 
een diploma te halen), ligt er een belangrijk dispuut op tafel, namelijk over de 
vraag ”wat en van wie is de universiteit”. 
 

Het valt niet mee om in het nationale debat hierover een heldere lijn te 
ontdekken, want inmiddels is er een veelheid aan zorgen, meningen en kritiek 
op tafel gekomen, die vermoedelijk ook een veelheid aan oorzaken kent. 

Daaronder bevindt zich ongetwijfeld gelegenheidskritiek 
die terug te voeren is op heel lokale situaties. Maar als ik tracht de zorgen in 
mijn eigen woorden samen te vatten, dan proef ik vooral de zorg voor de 
dreiging dat de universiteit een bedrijf wordt, gericht op het productie-gewijs 

genereren van onderwijs en onderzoek, met te weinig aandacht voor individuele 
belangen en ontplooiing. En ik herken dat: ik heb hier eerder aandacht voor 
gevraagd o.a. al in 2011 in mijn rede over de “gedroomde universiteit” tijdens 
de opening van het academisch jaar. Ik heb toen al gewezen op de dreiging dat 
in ons stelsel financiën steeds dominanter worden, en dat veel wordt uitgedrukt 
in euro en tempo. Gesprekken over inhoud en vorm dreigen dan naar de 



achtergrond te verdwijnen, en voordat we het weten regeert de macht van het 
getal. De politiek ontkent dat, maar het is niet voor niets dat de universiteiten 
de afgelopen jaren voortdurend hebben gewezen op de spanning die ontstaat 
door de macht van dat getal en het vooral afgerekend worden op “output” – 

zeker als de overheid stelselmatig weigert de enorme toestroom van studenten 
adequaat te financieren: sinds 1999 is de betaling per student voortdurend 
achteruit gegaan, al is er de laatste jaren wat lucht gekomen.  
 
Het is van belang te onderkennen dat het debat aan onze universiteiten een 
veel breder maatschappelijk ongenoegen weerspiegelt over de effecten van het 
sturen op output, stellen van KPI’s – kortom, over het verliezen van zicht op de 

inhoud onder druk van de macht van het getal. In de universitaire wereld is dat 
bijvoorbeeld te herkennen aan rankings, aan het belang dat we hechten aan 
prijzen en premies. Dat is niet noodzakelijkerwijs slecht – wij reiken als 
universiteit vandaag zelf ook prijzen uit - maar het is wel verkeerd als het 

buiten proportie raakt, als dit het zicht op de inhoud gaat belemmeren.  
 

Daar komt nog iets bij: het grote wantrouwen dat in Den Haag heerst jegens de 
prestaties van hogescholen en universiteiten heeft geleid tot een bijna 
Kafkaiaans stelsel van verantwoording, waar door de druk van regelgeving de 
vrije professionele ruimte op alle niveaus van de universiteit ingesnoerd wordt. 
Den Haag, dames en heren, is gevangen in dit model van “low trust” en blijft 
zich voortdurend bemoeien met het stelsel tegen alle eerdere beloften in (ik 
verwijs naar de Tweede Kamer-enquête over onderwijs in 2008 toen de Kamer 

zich voornam om het stelsel voortaan rust te gunnen), maar levert ondertussen 
nauwelijks instrumenten om te komen tot oplossingen. Waar ze zelf een 
belangrijk aandeel heeft, reageert de politiek nu geschrokken op de 
uitbarstingen van docenten en studenten en verwijst naar bestuurders: en dat is 
een bagatellisering en ontkenning van de kromgroei van het stelsel dat 
geregeerd wordt door regelgeving en onderfinanciering. Dat laatste weigeren de 
politici in Den Haag stelselmatig om op te lossen door keuzes te maken: hetzij 

meer geld erbij, hetzij een beperking op de instroom van studenten. Andere 

smaken zijn er echt niet meer! Maar tot deze keuze lijkt Den Haag niet in staat.  
 
In het debat ligt ook de vraag op tafel naar “een nieuwe universiteit”. Maar wat 
betekent dat eigenlijk? Is dat de oude universiteit in oude glorie hersteld met 
veel weemoedige dromen naar een romantisch verleden? Dat kan niet waar zijn: 

ik ben daar geweest en ik zou het niemand aanraden. Nee, ik denk dat het 
anders ligt. Ten diepste lijkt het me een roep naar beperking van regelgeving en 
het vergroten van de professionele vrijheid op alle niveaus van de universiteit. 
Geef de professionals de ruimte. Voor beslissingen over onderwijs en onderzoek. 
Voor beslissingen over toelating van studenten die echt op de universiteit thuis 
horen. Voor het vormgeven van de toekomst van hun groep, departement, 
faculteit en universiteit, in plaats van alle universiteiten door dezelfde hoepel 

van het politieke compromis te laten springen.  
 
Natuurlijk betekent dat niet dat de overheid niets te zeggen heeft. Natuurlijk 
mag de overheid eisen stellen aan instellingen waar ze geld aan geeft. Natuurlijk 
heeft de belastingbetaler er belang bij hoe universiteiten zich ontwikkelen. Maar 
het is een miskenning van het wezen van de universiteit als dat belang zich 

voortdurend uit in bemoeizucht via loodzware regelgeving, in voortdurende 

verantwoording via papier.  
 
Maar meer vrijheid betekent aan onze kant naast rechten, ook plichten: als de 
universiteit meer van ons is, moeten we daar allemaal aan deelnemen, in 
kwaliteitszorg en medezeggenschap. Als de universiteit meer van ons is, kan het 
niet zo zijn dat er geen belangstelling is om mee te praten en mee te denken, 

zeker niet als er moeilijke knopen op tafel liggen veroorzaakt doordat middelen 
altijd beperkt zullen zijn. Het kan niet zo zijn dat onze hoogleraren klagen over 
gebrek aan tijd, zonder dat ze daar leiderschap tegenover stellen om zaken op 



te lossen. Het kan niet zo zijn dat studenten alleen rechten eisen, en plichten 
niet nemen. In dat perspectief vind ik het ongekend positief dat nu in alle lagen 
van onze universiteit nagedacht en gedebatteerd wordt. We moeten dat zien als 
grote kans. Een kans om te komen tot grotere participatie van studenten en 

medewerkers dan afgelopen jaren, waarin het moeilijk was om voldoende 
mensen daarvoor te interesseren. Ik bestrijd overigens dat die lauwe interesse 
verklaard kan worden uit een vermeende geringe invloed van de 
medezeggenschap. De mensen die zich wèl verkiesbaar stelden doen vaak in 
het formele en informele circuit geweldig werk en daarbij worden de grenzen 
van de medezeggenschap bij lange na niet bereikt. Daarom ook verzet ik me 
krachtig tegen snieren van alle stuurlieden aan wal, die cynische opmerkingen 

maken of stukken schrijven over het feit dat ze zo weinig ruzie horen tussen 
CvB en medezeggenschap, zonder dat ze überhaupt in de gaten hebben dat er 
zonder al te veel herrie heel effectieve medezeggenschap bestaat. Maar 
uiteraard kan het altijd beter, en in dat opzicht staan in onze universiteit alle 

lichten op groen: college, decanen, medezeggenschap, onderzoekers, docenten 
en studenten staan nu in de stand van debat. Het zal wel de kunst worden om 

voortdurend goed naar elkaar te luisteren: ik vind dat dit overigens in Utrecht 
voortreffelijk gebeurt. 
 
Laat ik drie voorbeelden noemen waar we in dit debat als universiteit winst 
kunnen boeken: 
 

 Zoals gezegd leidt de gestapelde regelgeving van overheid, universiteit, 
faculteit en departement tot soms sterke inperking van de professionele 

ruimte van de docent op de werkvloer. Hier is winst te boeken door 
onnodige regels op te ruimen. Hiervoor is inzet op alle niveaus nodig, ook 
op het niveau van ons college van bestuur. Wij willen graag de hand in 
eigen boezem steken en samen met faculteiten en departementen, 
versimpeling van de regelgeving en deregulering tot speerpunt van beleid 
maken. 

 De studentenfractie in de URaad is op uitnodiging van ons college al ruim 

een half jaar bezig met het maken van voorstellen om studenten intensief 
te betrekken bij de kwaliteitszorg van het onderwijs. De UU wil naar een 
totaal andere manier van kwaliteitscontrole. Dat lijkt te lukken, ook wat 
betreft de overheid, maar dat veronderstelt dat alle studenten daaraan 
bijdragen, in plaats van dat slechts krap 20% van de studenten feedback 
levert in de vorm van cursusevaluaties.  

 We hebben de afgelopen vier jaar als universiteit krachtig bezuinigd op 

overhead, en waar het maar kon op gebouwen. In Utrecht is de leidraad 
dat we geen stenen, maar mensen willen hebben. We hebben zo kans 
gezien om steeds meer extra geld in onderwijs te investeren: alleen al in 
2013 en 2014 gaat het om vele miljoenen euro’s. We werken nu al 3 jaar 
hard om geld vrij te maken om werkdruk te bestrijden: we hebben al forse 
winst geboekt met het aanstellen van meer mensen, laten we dit krachtig 
volhouden. 

 
Er is nòg een kans: dit jaar begint de universiteit aan een nieuwe 

strategiediscussie voor de periode 2016-2020. Komende maand beginnen 
daarover de debatten waarvoor we als college de medezeggenschap al 
uitgenodigd hebben. Het lijkt ons als college prachtig als we dit debat heel breed 
kunnen maken: laten we het gesprek over de universiteit van de toekomst met 
zoveel mogelijk betrokkenen voeren, op een vaste plek, waar de beste ideeën 

aan de muur hangen, waar voortdurend debat georganiseerd wordt, maar dan 
werkelijk breed en heel diepgaand, en niet vrijblijvend. Om dit debat te 
faciliteren openen we binnenkort een vaste ruimte in de binnenstad (……….). 
 



Het is belangrijk om te constateren dat onze universiteit er goed voor staat: 
ons onderwijs is van heel goede kwaliteit en ons onderzoek is van hoog niveau, 
en er is ontzaglijk veel waar wij trots op kunnen zijn. Maar het is 
ontegenzeggelijk waar dat er ook bij ons zaken voor verbetering vatbaar zijn.  

 
Onze universiteit, dames en heren, is bijna 380 jaar en staat in een veel langere 
traditie die teruggaat tot diep in de middeleeuwen. Onze universiteit heeft veel 
gezien en veel meegemaakt. Het is de mooiste omgeving die je maar kunt 
voorstellen: ieder dag ontstaan er weer briljant ideeën en prachtige wetenschap. 
Iedere dag weer worden jonge mensen gebracht tot aan de grenzen van ons 
weten: we helpen hen om te klimmen op de schouders van onze voorgangers en 

ze gaan op hun beurt nieuwe, prachtige dingen doen. De universiteit, dames en 
heren, is van ons. Is van u, als medewerker van de ondersteunende diensten, 
als student, als docent, als onderzoeker, als hoogleraar, als bestuurder. Maar 
bedenk, wij hebben allen de universiteit slechts te leen: we hebben de plicht 

haar mooier en beter achter te laten dan hoe we haar vonden. Van de politiek 
vraagt dit om de universiteiten ruimte te geven. Van college en decanen vraagt 

dit de ruimte te vergroten door onnodige regelgeving weg te nemen. Van 
studenten en docenten vraagt dit samenwerken aan een beter stelsel. Als we dit 
voor elkaar krijgen, en daar geloof ik in, dan, dames en heren, gaat het onze 
universiteit goed de komende jaren! 
 


