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Bij deze wat vreemde opening van het academiejaar wil ik zeggen hoe blij ik ben dat het nieuwe jaar van start 
gaat en dat er weer vaart en perspectief komt. Ik wens eenieder een zo goed mogelijk academiejaar toe!  
 
Een bijzondere welkom aan de eerstejaars. De lockdown sinds maart heeft ingehakt op wat, normaal, die fantasti-
sche laatste maanden van het secundair hadden moeten zijn. En nu moet je dus je eerste jaar in een of andere 
Coronamodus starten. Maar, beste studenten, we gaan er iets goed van maken. Zoveel mogelijk on campus, dat 
is ons devies. Daar gaan we samen voor.  
 
Maar, we moeten ook wat verder kijken dan de komende maanden. Corona is een breekpunt, er komt een nieuwe 
wereld op ons af. En wij, jullie, wij samen, kunnen vanuit de universiteit, vanuit het hoger onderwijs, die wereld 
mee uittekenen. De wereld van morgen is echt wel in handen van de jongeren van vandaag.  
 
Beste studenten, jullie kunnen vanuit de eerste loge meewerken aan het uittekenen van een nieuwe wereld. Door 
studie, door reflectie, door onderzoek, door engagement.  
Bepaal mee de toekomst! Dat is de slogan van de Universiteit Antwerpen. Hoe zal die wereld van morgen eruit-
zien? Er zijn grenzen aan de groei, zoveel is duidelijk. De over-ontwikkeling van onze wereld mondt vandaag uit 
in de Coronapandemie en in de klimaatproblematiek. In de wereld van morgen zullen we dus én de globale ge-
zondheid én klimaat in een gezamenlijk groots project moeten aanpakken. Maar dan moeten we nadenken over 
alles.  
 
De overontwikkeling hangt bijvoorbeeld samen met het uitbesteden over de hele wereld van productie, in functie 
van ‘zo goedkoop mogelijk’. Dat kunnen we niet meer volhouden.  
Wat ook opvalt is het overheidsminimalisme. De rol van de overheid in post-Corona moet worden herdacht en 
bijgesteld. We moeten, zo denk ik, weer een grotere rol geven aan de overheid voor de uitbouw van een goed 
gerunde Staat, die zich bijvoorbeeld ook meer richt op strategische investeringen. Onderwijs, gezondheidszorg, 
landbouw, ruimtelijke ordening enzovoort, ze moeten allemaal worden herdacht vanuit de nieuwe wereld die op 
ons afkomt.  
 
Als trekker van onderwijs, onderzoek en innovatie zijn de universiteiten pijlers in de nieuwe hoogtechnologische 
samenleving die ook hand in hand zal moeten gaan met een mens- en maatschappijbeeld gefundeerd op vrijheid 
en mensenrechten. 
Het is die vrijheid die we in de komende jaren verder vorm moeten geven, in een nieuwe balans waarbij we ge-
leerd hebben dat de bomen niet tot in de lucht groeien, maar waarbij er wel bomen zijn, en pleinen en straten, en 
biodiversiteit, en circulaire economie, in een gezonde omgeving waarbij we opkomen voor elkaar en er ons ook 
doorheen slaan wanneer het moeilijk is.  
 
Beste studenten, ik zei het al: welke opleiding je ook volgt, je kan vanuit de eerste loge trekker worden van de 
wereld van morgen. Dat doen we vanuit onderwijs en onderzoek, in een intens debat over mens en samenleving. 
Daarom ook brengen we op dit begin van het academiejaar, onderzoekers, docenten, studenten en samenleving 
samen. Bepaal mee de toekomst. Het ga jullie goed. 
 
 


