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Ter inleiding
Gelukkig lijkt het hoogtepunt van de corona-pandemie min of meer voorbij. We kunnen de laatste paar
maanden dan wel opgelucht ademhalen, maar nu vinden er ingrijpende politieke gebeurtenissen plaats op
het Europese continent.
Al deze ontwikkelingen hebben uiteraard invloed op het organiseren van activiteiten van instellingen
die gericht zijn op de Benelux-landen en de EU. Zo moest door ons de fysieke uitreiking van de BeNeLuxEuropa Prijs enkele malen worden uitgesteld. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de komende
bijeenkomsten c.q. symposia in dit jaar. Zodra die gepland kunnen worden, zullen wij u nader berichten.
Het bundelen van onze krachten in de Benelux-landen
België, Nederland en Luxemburg hebben zich na de Tweede Wereldoorlog met elkaar verbonden tot de
Benelux. Dat is nog steeds een spannend avontuur van deze drie kleinere landen in Europa, die naast veel
overeenkomsten ook veel verschillen kennen.
De Benelux zien we als een ‘cultureel en sociaal mini-Europa’, waarin wij als BeNeLux-Universitair
Centrum (B.U.C.) onze krachten daadwerkelijk kunnen inzetten.
In dit verband is de ‘BeNeLux-leerstoel voor maatschappij en cultuur binnen de Benelux’ opgericht,
met als hoofdtitularis de Belgische oud-premier prof. Mark Eyskens. Het betreft een gezamenlijke leerstoel van het BeNeLux-Universitair Centrum en het Benelux-Parlement, ingesteld ter gelegenheid van
het veertigjarig jubileum van het Parlement. Bij de installatie ervan in Brussel verklaarde de parlementsvoorzitter Ady Jung: “De Stichting BeNeLux-Universitair Centrum draagt bij aan de uitvoering van het
Benelux-verdrag inzake de culturele en sociale toenadering tussen de drie Staten.”
Het B.U.C. vormt sinds de oprichting ervan in 1988 een uitnodigend, dynamisch en eigentijds platform voor educatie, wetenschap, kunst en cultuur. De deelnemers aan ons platform komen uit diverse
sectoren van de samenleving, zoals zorg, onderwijs, bedrijfsleven, politie, justitie, politiek, kunst en
cultuur.
Het gaat ons in alle activiteiten om grensoverschrijdende samenwerking. Dat gebeurt in de vorm van
cursussen, uitwisselingen, studiedagen, masterclasses, symposia, praktijknetwerken en publicaties. Brede
B.U.C.-praktijkleerstoelen vormen daarvoor een voedingsbodem. Zo is er de leerstoel ‘BeNeLux’, de
leerstoel voor ‘Duurzame samenleving’ en die voor ‘Politie en Justitie’. De deelnemers voelen allen sterk
de behoefte aan meer kennis over de menselijke aspecten in hun werk. Het gaat om belangrijke, mens
gerichte vraagstukken als gezond leven, welbevinden, veiligheid, duurzaamheid en welvaartsverdeling.
Dat vraagt om intensieve en vernieuwende samenwerking over de grenzen heen: een stevige, begaanbare
brug slaan tussen theorie en praktijk, en een dynamische verbinding aanbrengen met de maatschappij en
de culturele sector.
Bestuurlijk Overleg 2022 in België van
het BeNeLux-Universitair Centrum

Samenwerking in de B.U.C.-leerstoel
‘Duurzame samenleving’

Oud-premier v. België prof. Mark Eyskens, hoofdtitularis; HKH Prinses Lea van België, beschermvrouwe;
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter.
(BeNeLux-News)

Tandarts dr. Pieter van der Geld, oud-minister
Economische Zaken Maria van der Hoeven,
oud-premier prof. Jan Peter Balkenende.
(BeNeLux-News)
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Transitie naar een duurzame samenleving
In de afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest om verder vorm te geven aan de ontwikkeling van onze
nieuwe B.U.C.-Praktijkleerstoel ‘Cultuur, arbeid en organisatie in een duurzame samenleving’. Deze brede
leerstoel richt zich op duurzaamheid en de menselijke factor. Wij zien die primair als dragende waarden
in onze samenleving en tevens als maatgevend voor organisaties en bedrijven. Dit alles in de Beneluxcontext en breder. De implicaties zijn talrijk. Zo vereist bijvoorbeeld de wereldwijde behoefte aan voedsel en energie ingrijpende innovaties op diverse terreinen. De Leerstoel ‘Duurzaamheid’ spoort met de
‘Green Deal’ van de Europese Commissie, met name met de inspanning van vice-president Frans Timmermans.
De snelle klimaatverandering op onze planeet dwingt ons tot vergaande aanpassing van onze manier
van leven en werken. Dit is in de Leerstoel toegespitst in topics als ‘Maatschappelijk verantwoord en
duurzaam ondernemen’ (oud-premier prof. Jan Peter Balkenende), ‘Echte maatschappelijke vooruitgang’
(oud-premier prof. Mark Eyskens), ‘Duurzaamheid als levenshouding. Het pad van de reflectie’ (oudpresident Europese Raad Herman Van Rompuy), ‘Duurzaamheid van de energie-voorziening’ (oudminister Maria van der Hoeven), ‘De rol van kunst en cultuur’ (prof. Guus van Heck).
Dit alles maakt een transitie naar een meer duurzame wereld nodig, waarbij de aandacht ten volle is
gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven. Kortom: werken aan een evenwichtig en eerlijk
harmoniemodel van mens, dier en natuur. We hopen in de loop van het jaar hier nader op terug te komen
en u een inhoudelijke schets te geven van de Praktijkleerstoel en de daaraan verbonden activiteiten.
Samenwerking en vriendschap in de Benelux
Langs verschillende wegen streeft het BeNeLux-Universitair Centrum naar goed nabuurschap, vriendschap
en intensivering van de samenwerking in de Benelux-landen. Zo is er de ‘BeNeLux-Europa Kring’, een
netwerk van personen die sterk betrokken zijn bij onze doelstellingen en die vooraanstaand zijn op hun
werkterrein of ambtshalve affiniteit hebben met de doelen van het B.U.C.
Voorts is er de BeNeLux-Europa Cirkel, de vrienden van het B.U.C. In hun betrokkenheid versterken zij
de samenwerking, vriendschap en ideële verbondenheid die het B.U.C. voor de Benelux-landen voor ogen
heeft. Aan de deelname aan de Kring en de Cirkel zijn geen specifieke verplichtingen verbonden.
Om personen of instellingen te eren die uitzonderlijke prestaties hebben verricht op het gebied van
samenwerking en vriendschap in de Benelux, is de ‘BeNeLux-Europa Prijs’ ingesteld. De laureaten uit
België, Nederland en Luxemburg worden opgenomen in het Erecollege onder voorzitterschap van
oud-premier Jan Peter Balkenende.
Tot besluit
Wij hopen, in deze voor velen bijzondere tijden, u met deze ‘Zomerbrief ’ goed op de hoogte te hebben
gesteld van de stand van zaken van het BeNeLux-Universitair Centrum.
Met een zomerse B.U.C.-groet,
namens het bestuur, prof. Anton van der Geld, voorzitter
Economische diplomatie in Antwerpen 2022
Consul-generaal Bert van der Lingen

50 jaar Psychologie Universiteit van Tilburg
2022 ‘De veerkracht van de psychologie’

Foto v.l.n.r.:
Consul-generaal Bert van der Lingen, prof. Anton
van der Geld, B.U.C., Consul Monique De Decker,
Militair Commandant Rudi Ryckebosch.
Ook aanwezig: vml. consul-generaal Jan Peter Wever.
(BeNeLux-News)

Oud-decaan prof. Guus van Heck (l), hoofdtitularis
B.U.C., hield de feestrede.
Rector magnificus / vz. CvB prof. Wim van de Donk,
burgemeester dr. Jan Boelhouwer, raadsheer B.U.C.,
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C.
(BeNeLux-News)

© Stichting BeNeLux-Universitair Centrum 2022 – www.benelux-universitair-centrum.org (zie Disclaimer en Privacybeleid)

