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Geachte aanwezigen,
Het is een mooi gegeven dat we bij de start van een nieuw academiejaar als studenten worden
uitgenodigd om iets van onze visie en onze ideeën met jullie te delen. Maar eigenlijk doen we
dat al iedere dag. Want studenten zijn mondig en dat zijn we altijd geweest. We hebben vaak
een unieke kijk op de maatschappij. We strijden met gevestigde waarden en schoppen vaak en
misschien ook graag, oudere generaties tegen de schenen. Over de inhoud van het vak
Godsdienst in het middelbaar, bijvoorbeeld.
Onze mening is hoorbaar, vandaag meestal via sociale media. Ook in het voorbije jaar werd er
daar een palet aan visies tentoongespreid. We zagen bijvoorbeeld de klimaatmarsen, de
steeds toenemende populariteit van politieke jongerenorganisaties. Ze bepaalden steeds de
toon. Wat daarbij opviel, was dat het jonge mensen waren, studenten, die deze bewegingen
uit de grond stampten. En ook waren het studenten die deze bewegingen kracht gaven, door
achter deze ideeën te gaan staan. Het is duidelijk dat de jeugd van tegenwoordig gedreven is,
op zoek gaat naar idealen en zich ergens achter durft te zetten.
Het toont ook dat we enorm van mening kunnen verschillen. Onze idealen durven te botsen.
Dit is waardevol, maar het ontbreekt vaak aan een goede en respectvolle discussie met elkaar.
Het is ergens bevreemdend, dat in een tijd vol met communicatietools we falen om naar elkaar
te luisteren.
Laten we daar in de toekomst meer op inzetten. Zodat we elkaars verschillen beter begrijpen,
en daarmee elkaars gelijkenissen scherper zien. Want hierin schuilt de band die we hebben
met elkaar. Laten we openstaan voor elkaars gedachten en laten we zeker steeds het respect
voor elkaar behouden. Ook binnen de zeevaart, leef en werk je weken, soms maanden samen
met dezelfde groep mensen in een beperkte ruimte. Je bent op elkaar aangewezen - je eigen
leven ligt regelmatig in de handen van je collega's. Zonder constante en goede communicatie
lukt dat niet. Elkaar begrijpen is essentieel om vooruit te komen. En er wordt doelbewust
constant ingezet op respect en communicatie.
Onze generatie is gedreven. Dat moet ook. We beseffen dat we niet enkel kunnen teren op de
voordelen van de vorige generaties. Onze maatschappij evolueert steeds sneller en het is onze
verantwoordelijkheid om klaar te zijn om mee aan de touwen te trekken.
Daarbij hebben we te vechten tegen een vooroordeel over wat jonge mensen vandaag nog
kunnen of kennen. Een wederkerend geluid. Als ik de nieuwe studenten zie starten, ben ik er
eigenlijk wel gerust in. Ze vragen naar wat de stage aan boord van een schip inhoudt en hoe
het is om weken van huis weg te zullen zijn. Ik zie dan gemotiveerde en geïnteresseerde jongvolwassenen, klaar om verantwoordelijkheid te leren nemen en over enkele jaren zelf aan het
roer te staan, letterlijk of figuurlijk. Het is een voorbeeldrol die niet begint bij het afstuderen,
we delen ‘m vandaag al.
Ik hoop daarom dat we als studenten ook het komende jaar een voorbeeld kunnen zijn, met
oog voor elkaar en respect voor elkaar.
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