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C’est Paul Jorion qui l’a annoncé sur son blog (www.pauljorion.com): la Vrije Universiteit 
Brussel vient de lui envoyer son préavis de licenciement. Il y était le détenteur de la chaire 
"Stewardship of Finance". 
 
Dans une vidéo postée sur son blog, il fait état de trois reproches qui lui sont faits par 
l’université flamande. 
 
• Premièrement, il ne parlerait pas anglais correctement. Or, Paul Jorion a travaillé 23 ans 

dans des pays anglophones et a enseigné à Cambridge. Curieux. 
• Deuxièmement, les étudiants qui travaillent et qui ne peuvent pas assister aux cours seraient 

laissés à l’abandon. Or, dit Paul Jorion, des vidéos de son cours sont disponibles ainsi 
que des résumés de 5 à 10 pages. 

• Troisièmement, la VUB fait état de plaintes d’étudiants. Paul Jorion tombe des nues, en 
disant n’avoir jamais eu connaissance de la moindre plainte en l’espace de trois ans. 

 
Paul Jorion évoque donc de "raisons fantaisistes". Pour lui, la vraie raison, c’est qu’on n’aime 
pas la façon dont il parle d’économie. 
 
 

VUB ontslaat antropoloog Paul Jorion 
 

Brusselnieuws - 11/09/2015 
 
Antropoloog Paul Jorion, die vooral in de Franstalige media bekend raakte vanwege zijn 
analyses van de Amerikaanse subprime-crisis, zegt op zijn blog dat de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) hem aan de deur zet. De redenen van zijn ontslag - te slecht Engels, het 
verwaarlozen van studenten en klachten van studenten - zijn volgens Jorion uit de lucht 
gegrepen. VUB-rector Paul De Knop bevestigt dat de betaling aan de leerstoelhouder Jorion is 
stopgezet, "omdat hij zijn verplichtingen niet nakomt." 

 
Jorion wijst erop dat hij in Engeland les heeft gegeven en dat hij zijn studenten pedagogische 
steun verschaft. Hij zegt geen weet te hebben van welke klacht dan ook. Jorion vreest dat de 
universiteit van hem af wil, omdat hij er een andere visie op nahoudt en vermoedt dat de VUB 
zich wil conformeren aan "een pseudo-mathematisch, pseudo-wetenschappelijk" discours. 
Jorion kreeg enkele jaren geleden aan de VUB de nieuwe leerstoel "Stewardship of Finance" 
toegewezen. Eerder gaf hij les aan de universiteiten van Cambridge, Parijs VIII en Irvine 
(California). Hij werkte ook als ambtenaar bij de Verenigde Naties (VN). Van 1998 tot 2007 
werkte hij in het Amerikaanse bankenmilieu als specialist prijsvorming en daarvoor was hij 
trader. 
 



Rector Paul De Knop van de VUB, door Belga om een reactie gevraagd, reageert 
vrijdagnamiddag vanuit Rome waar hij een conferentie bijwoont. "We hebben inderdaad de 
betaling aan Paul Jorion, leerstoelhouder van 'Stewardship of Finance' stopgezet. Het is voor 
het eerst dat we zo'n drastische stap zetten, maar we doen het omdat de heer Jorion zijn 
verplichtingen niet nakomt. Dit heeft totaal niets met ideologische meningsverschillen te 
maken. We hebben bij de aanstelling van Jorion gezegd dat we niet noodzakelijk zijn 
standpunten delen, maar dat we bewust gekozen hadden voor hem, omdat we wisten uit zijn 
palmares dat hij een kritische kijk heeft op de materie die hij geacht wordt te onderwijzen. 
Die kritische kijk mag hij zeker hebben, maar hij moet ook de pedagogische verplichtingen in 
verband met het doceren van de leerstof nakomen."	  


