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Vrije Universiteit Brussel lauwert drie mannen en drie vrouwen

Eredoctoraten voor redelijk eigenzinnige persoonlijkheden
De Vrije Universiteit Brussel reikt in het najaar de titel van “Doctor Honoris Causa“ uit
aan drie sterke vrouwen: de Franse politica Simone Veil; de Egypiste gynaecologe,
politiek activiste en schrijfster Nawal El Sadaawi en Frie Leysen, oprichtster van het
KunstenFESTIVALDESARTS. Deze vrouwen, die door de academische overheid van de
Vrije Universiteit Brussel werden voorgedragen, zijn krachtige persoonlijkheden die
tegen de heersende opvattingen durven ingaan. Ook de faculteiten Geneeskunde &
Farmacie, Psychologie & Educatiewetenschappen en Ingenieurswetenschappen reiken
een eredoctoraat uit aan respectievelijk Martin Charles Raff, Michael I. Posner en Burt
Rutan. De plechtige uitreiking vindt plaats op woensdag 28 november in de aula van de
Vrije Universiteit Brussel.
Simone Veil (°1927, als Simonne Jacob) is een Franse politica. Ze staat bekend als een van
de meest moedige, sterke en invloedrijke personen, niet alleen in Frankrijk en Europa, maar
ook in de rest van de wereld. In 1944, werden zij, haar moeder en een zuster gedeporteerd
naar Auschwitz. Na haar bevrijding in 1945 studeerde ze politieke wetenschappen en
rechten. Vanaf 1957 was ze verbonden aan het departement van Justitie en in 1968 werd ze
secretaris-generaal van de Hoge Rechterlijke Raad. In 1974 werd ze door president Giscard
d'Estaing tot minister van Gezondheid benoemd. In die functie, die zij tot 1977 vervulde,
bracht ze onder meer een (liberale) wettelijke regeling van de abortus tot stand. Simone Veil
is erevoorzitter van het Fondation pour la Mémoire de la Shoah en bestuursvoorzitter van het
slachtofferfonds bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Momenteel is ze lid van de
Staatsraad in Frankrijk.
Nawal el Sadaawi (°1931) is een Egyptische gynaecologe, moslimfeministe, politiek activiste
en schrijfster. Haar werk bevat toneelstukken en werken over de religieus opgelegde plichten
en geweld tegen vrouwen. El Sadaawi studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van
Caïro. Ze schopte het tot Directeur Openbare gezondheid op het Ministerie van Gezondheid,
maar werd er in 1972 ontslagen vanwege haar politieke activiteiten en haar boek "Women
and sex". In 1980 stichtte ze een feministische pressiegroep in Egypte. Misstanden die ze via
deze organisatie openlijk aankaartte waren vrouwenbesnijdenis, prostitutie, het islamitisch
huwelijk, het recht op scheiden en moslimfundamentalisme. Omdat ze al sinds 1982
doodsbedreigingen kreeg van islamistische fundamentalisten verliet El Saadawi in 1991
Egypte en verhuisde naar de Amerikaanse staat North Carolina. In 1996 keerde ze terug naar
Egypte om haar politiek activisme daar weer op te nemen. In 2005 wilde ze zich kandidaat
stellen voor de eerste vrije presidentiële verkiezingen, maar trok zich terug vanwege de zware
voorwaarden die gesteld werden.
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Frie Leysen (°1950) was de
stuwende kracht achter De
Singel in Antwerpen en stond samen met Guido Minne aan de wieg van het tweetalige
KunstenFESTIVALDESARTS. Tien jaar lang drukte ze haar stempel op het festival dat in die
periode uitgroeide tot een referentie. Tot eind mei 2006 was ze directeur van het
KunstenFESTIVALDESARTS. Nu werkt ze samen met Young Arab Theatre Fund. Als
directrice wil ze, samen met deze organisatie de circulatie van artiesten binnen de Arabische
wereld stimuleren. Eén van de activiteiten daartoe is het multidisciplinaire festival ‘Meeting
Point 5’ dat in 2007 in negen Arabische steden plaatsvindt. Voor 10 jaar De Singel kreeg Frie
Leysen in 1991 de Arkprijs van het Vrije Woord. In 2003 won ze de Prijs voor Algemene
Culturele Verdienste van de Vlaamse Gemeenschap, voor haar uitzonderlijke verdienste voor
het brede culturele veld gedurende meerdere jaren.
Naast de academische overheid reiken ook enkele faculteiten in november een eredoctoraat
uit. Op voordracht van de faculteit Geneeskunde en Farmacie mag Martin Charles Raff de
eretekens in ontvangst nemen. Na zijn opleidingen geneesheer – neuroloog werd Raff al snel
toponderzoeker in de immunologie. Hij is nu vooral bekend voor zijn uitzonderlijke studie van
de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel. Voor zijn wetenschappelijke loopbaan kreeg
Martin Raff tal van onderscheidingen. Hij is Fellow of the Royal Society en lid van de
Amerikaanse National Academy of Science.
Psycholoog Michael I. Posner is de laureaat van de faculteit Psychologie en
Educatiewetenschappen. Posner kan gerust beschouwd worden als één van de belangrijkste
psychologen van de laatste halve eeuw. Hij is één van de drijvende krachten geweest achter
het analyseren van psychologische processen in zijn verschillende componenten en functies,
om op die manier onze kennis over de relatie tussen gedrag en brein te verbeteren. Zijn
naam werd ontleend aan het Posner-paradigma in het aandachtsonderzoek, waardoor voor
het eerst kon worden aangetoond dat de aandacht naar bepaalde locaties in de ruimte kan
getrokken worden door het geven van voor-informatie, vooraleer daar tekenen van zichtbaar
zijn, zoals bijvoorbeeld oogbewegingen.
De faculteit Ingenieurswetenschappen ten slotte heeft een eredoctoraat klaarliggen voor Burt
Rutan. Na een aanvankelijke carrière als testpiloot ontpopte Burt Rutan zich tot een
succesvolle ondernemer in de luchtvaarttechnologie. Hij schreef ook tal van innovatieve
projecten op zijn naam. Door zijn opmerkelijke carrière als vernieuwer in de
luchtvaarttechnologie kreeg hij verschillende onderscheidingen, zowel in Amerika als in het
buitenland. Hij is ook opgenomen als lid van de prestigieuze “National Academy of
Engineering”.

