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Beste mensen, 

We zijn aan het einde gekomen van deze wat mij betreft heel waardevolle middag. Ik wil iedereen 
bedanken voor de inzet, voor de openheid en eerlijkheid waarmee inzichten en ervaringen gedeeld 
zijn. In het bijzonder dank aan de panelgesprek-leden en aan de beide Naomi’s.  

Het is heel duidelijk dat we aan verschillende knoppen moeten draaien en dat sociale veiligheid een 
onderwerp is dat langdurig en structureel onze aandacht verdient. Het is een onderwerp dat 
ongemakkelijk aanvoelt. Maar dat we moeten leren omarmen als we willen veranderen. Ik proef 
vandaag bij heel veel mensen de intentie om dit echt te proberen. 

Ook wil ik nog eens expliciet de muzikanten van de Utrecht Jazz Archipel bedanken voor hun mooie 
lied over de band tussen de universiteit en de stad die dit jaar 900 jaar bestaat.  

Het is een band die we koesteren en die we op allerlei manieren proberen te leggen en versterken. 

Ik vind het bijvoorbeeld mooi dat we ongemakkelijke gesprekken niet alleen intern proberen te 
entameren, maar dat Studium Generale dit najaar ook een serie maakt onder de noemer 
ongemakkelijke gesprekken, over maatschappelijke taboes. Daar is iedereen welkom en ik wil het 
van harte aanbevelen.  

Vorig jaar vierden we samen met het UMC Utrecht ons lustrum. Ook toen is uitgereikt naar de stad, 
en een start gemaakt met een Utrechtse wetenschapsagenda. Maar liefst 1200 vragen zijn er 
opgehaald. Tijdens het Betweterfestival zullen we de Utrechtse Wetenschapsagenda aanbieden aan 
het stadbestuur. Wie vast een voorproefje wil hebben van de vragen en wat de wetenschap te 
bieden heeft aan antwoorden, kan vanaf vandaag terecht op de website. En voor de aanwezigen hier 
in de Domkerk is er zodadelijk een magazine dat uitgedeeld zal worden. 

In oktober vieren we het jubileum van het Centre for Academic Teaching. Inclusief onderwijs zal een 
centraal thema zijn. In dat kader is ook van belang het initiatief “One Book, One Campus”. De hele 
universiteit zal worden uitgedaagd om het boek van Booker Prize winnares Bernadine Evaristo, 
getiteld Girl, Woman, Other te lezen. Ook in het kader van Community Building een mooi initiatief. 
 
Een bijzonder memorabel feit is dat afgelopen 1 december onze eminente universiteitshoogleraar 
Frits van Oostrom zijn 40-jarig ambtsjubileum als hoogleraar vierde. Hij zal op vrijdag 19 mei zijn 
afscheidsrede houden, waarin hij gaat reflecteren op de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek 
en zijn rijke carrière. 

Beste mensen, 

De organist zet zo het universiteitslied in. De pedel zal dan het cortège voorgaan. Ik zie de mensen 
die hier in de kerk zijn, zodadelijk graag in het academiegebouw. De mensen thuis bedank ik hartelijk 
voor de belangstelling.  

Tot ziens! 
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