WELKOM DOOR VICERECTOR MIEKE VAN HERREWEGHE
Beste collega’s, studenten en sympathisanten van de UGent
Dear colleagues, students and Ghent University enthusiasts
Het is des te gemeend: welkom.
Welkom ON en OFF.
Offline en on campus voor de 11 studenten en 10 UZ-collega’s die ik hier voor mij zie
op deze unieke locatie vlak voor de poliklinieken van het UZ Gent. Online en off
campus voor de meeste volgers van onze livestream, in Gent, Kortrijk, Oostende,
Brugge, Korea of elders in de wereld. Zoals deze dagen gebruikelijk is, zwaai ik maar
even naar jullie allemaal.
Also a warm welcome to all our international students and colleagues. I’m happy that
even in times when internationalization is under pressure, Ghent University can show
the importance of our international connections in higher education and research by
means of this unique opening ceremony. I hope you don’t mind me continuing in
Dutch.
Toen ik keek naar mijn welkomstwoord van afgelopen academiejaar dat in het teken
stond van “UGent Opent” (weten jullie nog?) kon ik niet anders dan vaststellen dat
alles anders is. Geen feestelijke openingsceremonie met bonte stoet, 400
aanwezigen in de Aula, en nog eens zo veel collega’s in de Gentse Opera. Ik had
ook aangekondigd dat ons Gents Universiteitsmuseum feestelijk zou openen,
afgelopen maart. Dat was echter gepland in de eerste week van de lockdown zodat
dit niet gelukt is. Maar daar komt snel verandering in: in oktober gaan de
museumdeuren eindelijk open voor bezoekers. Veilig, maar vooral: open!
En jullie zagen het al: vandaag stonden de deuren van onze prachtige Aula
Academica toch ook heel even open, om als eerste van vele symbolische UGentlocaties estafettegewijs deel uit te maken van deze openingszitting.
Symbolisch. Zo mogen jullie ook de keuze van de locatie waar wij ons nu bevinden,
zien: het UZ Gent verzet al maanden mee de bakens, in uitzonderlijk moeilijke
omstandigheden, zowel bij de behandeling van COVID-19 als bij de zoektocht naar
een vaccin en medicijnen tegen COVID-19. Daarvoor willen we hen als UGent
danken, en het belang van het universitair ziekenhuis in de verf zetten door ons
academiejaar hier officieel te openen.
Maar een ziekenhuis kan alleen maar sterk staan door de mensen die haar
draaiende houden: de collega’s uit de zorgsector. Ik richt me dan ook graag even tot
de aanwezigen hier op de campus. Tien collega’s uit tien verschillende diensten en
disciplines: intensieve zorg, longziekten, schoonmaak, infrastructuur, kine, centraal
magazijn, anesthesie, infectiepreventie, de spoed en het labo. Stuk voor stuk cruciale
puzzelstukken, en tegelijk nog maar tien van vele tienduizenden zorgenden en
ondersteuners.

Als UGent’er, als burger en als de echte moederkloek die ik ook ben, in naam van
velen: dank jullie wel. Dank voor alle goede zorgen, voor de niet-aflatende inzet en
het doorzettingsvermogen. Het is geruststellend te weten dat jullie altijd klaar staan,
voor om het even welk probleem. Dat mogen we nooit als evident beschouwen. Een
dikke merci.
Zij aan zij met de UZ-collega’s zie ik onze studenten, en dat doet me evenveel
plezier. Eén student uit elke faculteit, ook vanuit campus Kortrijk. Ze komen uit alle
hoeken van het land, maar ik zie ook internationale vertegenwoordiging, en
praesidiumleden van studentenverenigingen. Studenten die zo hun bijna 45.000
medestudenten vertegenwoordigen. Die tonen waar de UGent-studenten voor staan,
waar de UGent voor staat. Open, enthousiast en bereid om uitdagingen aan te gaan.
Onderwijsuitdagingen, maar ook maatschappelijke uitdagingen.
Aan onze studenten, on en offline, wil ik zeggen: veel succes. Probeer ook in deze
omstandigheden te genieten van je studententijd, maar alsjeblieft, doe dat meer dan
ooit veilig. En weet dat de UGent er ook zal staan als jullie het moeilijker hebben, een
luisterend oor zoeken of nood hebben aan steun. Het zal niet altijd even gemakkelijk
zijn, en dan moeten en zullen we het samen aanpakken.
Vorig jaar hebben we tijdens de examenperiode de lesgevers opgeroepen tot enige
mildheid bij het examineren. Daar is toen massaal positief op gereageerd. Dit jaar
zou ik de studenten willen vragen om mildheid te betonen naar de lesgevers toe.
Lesgevers zijn aan het zoeken of zoeken geweest hoe ze het on/off onderwijs vorm
kunnen geven op een manier die bij hun lesinhoud en bij hun persoonlijkheid past.
Dat zal mogelijks niet vanaf dag 1 perfect zijn, maar ik pleit voor begrip van jullie uit
en voor verdraagzaamheid als er eens iets minder goed lukt.
Dat brengt me bij onze UGent-collega’s, die dit jaar niet kunnen meelopen in een
kleurrijke stoet doorheen de stad, die elkaar niet kunnen ontmoeten op een
netwerkmoment. Natuurlijk had ik jullie liever on campus kunnen begroeten, maar
weet dat mijn welkom ook online even sterk is.
Ook voor jullie zijn het al zware maanden geweest, en de opdracht nu is niet minder
gemakkelijk: na de plotse ommezwaai in het voorjaar en de niet zo evidente
examenperiodes volgden een aantal weken van intensieve reflectie om de start van
dit academiejaar mogelijk te maken. Dan heb ik het niet enkel over het inhoudelijke,
het kwaliteitsvolle onderwijs en onderzoek, maar ook over de enorme logistieke en
planmatige uitdagingen die dit met zich meebracht en -brengt. In de examenperiodes
hebben we bewezen dat we een dergelijke opdracht samen aankunnen, en ik geloof
dat de samenwerking nu nog sterker zal zijn.
We staan aan de vooravond van een uitzonderlijke start van het academiejaar 20202021. Een bijzondere start, en toch… een academiejaar waarin we er als UGent alles
aan zullen doen om ervoor te zorgen dat het voor onze studenten en medewerkers
een jaar wordt waarbij doelstellingen behaald kunnen worden, met kwaliteitsvol
onderwijs en uitmuntend onderzoek voorop. Ook als het pad naar die doelstellingen
langs rare kronkels loopt, en ons vraagt om extra inspanningen of om outside-thebox denken. Ik ben er, samen met rector Rik Van de Walle en het voltallige UGent-

bestuur en -management, van overtuigd dat wij UGent’ers – studenten én
medewerkers – dit samen tot een goed einde zullen brengen.
Ten slotte staat deze plek ook symbolisch voor een andere boodschap die ik jullie
allen, studenten, medewerkers, maar ook het poetspersoneel, wil geven: draag goed
zorg voor elkaar. Dit wordt een jaar waarin die onderlinge zorg en solidariteit meer
dan ooit belangrijk zullen worden.
Come ON, OFF we go. Ik wens jullie allen een fijne opening en een geslaagd
academiejaar toe.

