Inleiding VUB-leerstoel 26/02/2015
Dames en heren,
Beste collega’s,
En in het bijzonder collega Willy Van Eeckhoutte,
Titularis van de VUB-leerstoel,
Als rector van de Vrije Universiteit Brussel, maar ook in persoonlijke naam, ben ik
bijzonder verheugd om de inaugurale les van de VUB-leerstoel hier vanavond kort te
kunnen inleiden. De Vakgroep Publiekrecht van de faculteit Recht en Criminologie heeft
voorgesteld om de VUB-Leerstoel 2014-15 toe te kennen aan prof. Willy van Eeckhoutte.
Een naam als een klok als het over sociaal recht gaat, maar collega en decaan Wilfried
Rauws zal u zo meteen veel meer vertellen over de titularis.
Wat ik nog graag even kort onder de aandacht wil brengen, is het belang van een
leerstoel als deze VUB-leerstoel die al meer dan veertig jaar bestaat.
Waarom heeft een universiteit leerstoelen nodig?
Wel dames en heren, een universiteit kan en mag nooit een eiland zijn,
mag nooit een geïsoleerd bedrijf zijn,
mag nooit ten prooi vallen aan wetenschappelijke navelstaarderij.
Een universiteit is per definitie verbonden met de buitenwereld, met de maatschappij, en
vooral ook – en dat geldt voor elk vakgebied, voor elk onderzoeksterrein – met andere
wetenschappers.
De VUB heeft vandaag vele tientallen actieve leerstoelen.
Een groot deel zijn onderzoeksleerstoelen die geld krijgen van privépartners,
maar daarom niet minder onafhankelijk zijn – daar staan we immers altijd op –
en die wetenschappelijk onderzoek verrichten dat toekomstgericht is en dat bovendien
meestal niet zou kunnen plaatsvinden zonder externe financiering.
Naast onderzoeksleerstoelen zijn er de onderwijsleerstoelen en die zijn minstens even
belangrijk.
Want hier gaat het niet zozeer om onderzoek dat anders niet had kunnen plaatsvinden,
maar om de verspreiding van inzichten,
een verspreiding die anders niet op dezelfde manier zou kunnen gebeuren.
Uiteraard leven we in een wereld die hypergeconnecteerd is, zeker in het digitale tijdperk,
en in het wetenschappelijke bedrijf dat per definitie geen grenzen kent,
geldt dat nog meer dan in andere sectoren.
Toch blijft kennisoverdracht van mens tot mens,
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van professor tot student,
van spreker tot geïnteresseerde, in een aula,
een unieke beleving.
En door een leerstoel als de VUB-leerstoel krijgen onze faculteiten de kans om een
eminente wetenschappelijke persoonlijkheid van buiten onze universiteit zijn of haar
kennis en inzichten te laten delen met de VUB-gemeenschap in een bepaald vakgebied.
Dit is de kern van wetenschappelijke kennisoverdracht,
de kern van het academische debat,
de kern van datgene waar een universiteit voor staat: nieuwsgierigheid, openheid en de
bereidheid om inzichten te delen.
Ik dank u.
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