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De plechtige en feestelijke opening van het academiejaar 2020-2021 voltrekt zich helemaal anders dan velen van 
ons hebben gedroomd. De anderhalve-meter-samenleving laat ons niet toe feestelijk bijeengepakt de aula te vul-
len.  
 
Ook ikzelf vind dit heel erg jammer. Want studentenjaren zijn beslissende jaren. Aan de universiteit worden ado-
lescenten volwassen. Ze leven vaak voor de eerste keer alleen. Ze ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Ze le-
ren hun dromen waarmaken. Hun leven boetseren. Ook mijn studentenjaren zijn bepalend geweest voor mijn 
maatschappelijk en politiek engagement. In die dagen zijn vriendschappen geboren die eeuwig overeind zullen 
blijven. Het zou jammer zijn als de verwachtingsvolle dromen en ambities van een nieuwe generatie studenten, 
alleen gekleurd zouden worden door de zware crisis die onze samenleving en het economische klimaat meema-
ken. We laten onze maatschappij niet verlammen. Integendeel.  
 
We moeten dit momentum aangrijpen om – meer dan ooit – fundamentele stappen vooruit te zetten. Zelfs al die-
nen versteende hindernissen te worden gesloopt.  
Een eeuw geleden stierven nog de helft van alle Vlamingen aan besmettelijke ziektes. In de polderstreek rond 
Antwerpen was malaria een endemische ziekte tot het einde van de negentiende eeuw. We hebben de Spaanse 
griep, de pokken, tuberculose, miltvuur, mazelen en de zwarte pest overwonnen. Ook Covid kunnen en zullen we 
verslaan.  
De keuzes die we nu moeten maken, zullen wel bepalend zijn voor de wereld van morgen. Voor de toekomst van 
ons allemaal. Voor de welvaart en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen.  
 
De corona-crisis heeft een aanzienlijk aantal onvolmaaktheden in onze economie en samenleving bloot gelegd.  
We blijken kwetsbaarder dan we droomden.  
Ook wat niet (meteen) meetbaar en maakbaar is, woelde de voorbije maanden naar boven.  
• eenzaamheid en levenseinde,  
• onze behoefte aan sociaal contact 
• de nestwarmte van relatie, gezin en familie 
• de nood aan een dynamische zorg. 
De muren tussen Alfa & Beta dienen te worden gesloopt om op al deze vragen een wetenschappelijk doorwrocht 
en weloverwogen antwoord te formuleren.  
De contouren van de economie en de samenleving van morgen uittekenen en invullen is geen geringe maar wel 
een bijzonder complexe opdracht.  
 
De vraag, de roep om vertrouwen, anker, houvast, samenhorigheid en geïnspireerd leiderschap is groot.  
Groter dan ooit.  
Over enige jaren zullen velen van u (grote) verantwoordelijkheid dragen.  
In het bedrijfsleven, ziekenhuis, school, opvangcentrum, sociale werkplaats, universiteit, academisch ziekenhuis, 
redactie, ambtenarij of politiek. 
 
De komende maanden en jaren schrijven jullie een nieuw hoofdstuk in jullie leven, dromen en ambities.  
Nooit eerder kregen zoveel jonge mensen de kans om hoger onderwijs en universiteit aan te vatten en succesvol 
te voleinden.  
Ik hoop dat elk van u beseft dat de samenleving van u verwacht dat u deze kansen grijpt. Begrijp dat niet als een 
eis, maar als een hoop. We hebben u nodig.  
 
‘Plus est en vous’, streef naar uitmuntendheid, stijg boven uzelf uit, excelleer. 
De samenleving van morgen zal u dankbaar zijn voor uw gerijpt talent, uw inzicht en inzet, uw volharding en 
daadwerkelijk engagement.  
 
Het Antwerpse stadsbestuur heeft de voorbije jaren hoog ingezet op het faciliteren van alle facetten van het stu-
dentenleven. Om onze campussen te verfraaien, trekken we de beste architecten aan. We investeren in open-
baar vervoer en deelfietsen. We bouwen moderne en energiezuinige studentenflats in het hart van de stad. We 
hebben goede afspraken gemaakt met cantus, doopritueel, kroeg en uitgaansleven.  
De gevraagde inspanningen en de naleving van alle zorgvuldig afgewogen corona-spelregels werpen vruchten af. 
In het belang van iedereen, elke sinjoor, elke buurt, elke wijk, elke klas, elke aula, elk studentenhuis. 
 
Volharding, zelfdiscipline, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid mogen bij de start van dit academiejaar 
geen dode letter blijven. We hebben elkaar nodig. Meer dan ooit. 
 
In naam van de hele Antwerpse stadsgemeenschap wens ik u graag een leerrijk, avontuurlijk, geïnspireerd en 
bovenal een vruchtbaar en betekenisvol academiejaar. 


