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God is dood (in Nijmegen)
De faculteit Theologie van de katholieke universiteit van Nijmegen zit met een probleem. Rome 
erkent de opleiding namelijk niet meer, zo meldde de Congregatie voor Katholieke Opvoeding 
van het Vaticaan. Vroeg zijn ze daar niet mee: de reden dat de opleiding niet meer erkend 
wordt is dat de faculteit zich niet heeft geschikt naar de richtlijnen die het Vaticaan uitvaardigde 
in 1980.
De K.U.Leuven dient zich vooralsnog geen zorgen te maken, weet de alwetende professor Rik
Torfs te melden aan persagentschap Belga. “Nijmegen gaat de weg op van
godsdienstwetenschap en daar is het Vaticaan niet blij mee.” Dat wil uiteraard een meer
traditionele opleiding theologie, zoals die in Tilburg en Utrecht gegeven worden. De reden die
wordt opgegeven voor de stopzetting van de erkenning — dat de regels van 1980 niet gevolgd
worden — houdt volgens Torfs geen steek. Dat Nijmegen zich meer en meer als een
“wetenschappelijke buitenstaander” gedraagt, is het werkelijke pijnpunt volgens Torfs: “Rome is
meer voorstander van dogmatiek.”
De Leuvense opleiding theologie houdt zich veeleer in het midden: men tracht goede relaties te 
onderhouden met Rome maar eveneens een wetenschappelijke benadering te hanteren. 
Totnogtoe heeft het Vaticaan nog niet geklaagd.

Vervenne speelt Sinterklaas
Rector Marc Vervenne reikte vorige week in  naam van de K.U.Leuven de jaarlijkse
onderzoeksprijzen van de universiteit uit aan vier verdienstelijke onderzoekers. Professor 
psychologie Maarten Vansteenkiste kaapt de prijs bij Humane Wetenschappen weg met een 
onderzoek over motivatie en hoe iemand gemotiveerd kan blijven.
Bij Exacte Wetenschappen ging de onderzoeksprijs naar Tom Wenseleers, een bioloog die het
“coöperatief gedrag van insecten als mieren , bijen en wespen” bestudeerde, waaruit bleek dat
sociale controle een doorslaggevende factor is.
Dokter Louis Libbrecht gaat lopen met de prijs voor Biomedische Wetenschappen. Hij voerde 
een internationaal geroemd onderzoek naar levertransplantaties.
De vierde prijs — de Prijs Academische Stichting Leuven — ging naar socioloog Bart Van de
Putte, die onderzoek deed naar het huwelijk in de negentiende eeuw, de tijd toen zich een
ommekeer voltrok van economische naar romantische beweegredenen om te trouwen. Nu is het
wachten op een nieuwe ommekeer.

“Sneller verdwenen dan hij kwam”
Het Nieuwsblad meldt dat er door de dakkoepel van café Seven Eleven een man is gezakt. “Hij
verdween sneller dan hij was gekomen,” getuigt de uitbater. Hoewel de jongeman die de
ongelukkige val had gemaakt gewond bleek te zijn, liep hij snel en onbewogen terug weg.
Het gerucht gaat overigens dat het niet zo’n ‘ongelukkige’ val was: er zou weleens sprake
kunnen zijn geweest van een nieuwe Franse sport, Le Parkour genaamd, die als doel heeft zo
snel mogelijk van het ene naar het andere punt te gaan. Over de daken, welteverstaan.
De Leuvense hoofdcommissaris Hugo Michiels reageerde laconiek: “Ik heb nog nooit gehoord
van die extreme sport. Als er effectief sprake is van een nieuwe rage dan zal de politie optreden
in de mate van het mogelijke.” Intussen zit de cafébaas natuurlijk wel met een gebroken
koepel.
Het is onbekend of er meldingen zijn geweest over Sinterklaas of Zwarte Piet, die zich — zoals
bekend — eveneens over de daken voortbewegen.
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