DE STANDAARD

OPINIE & ANALYSE 23

DONDERDAG 7 FEBRUARI 2008

BEKENDHEID IS
G E E N Z E G E N.
H E T A N T WO O R D
HADEWIJCH WOUTERS

ropese Unie heeft er absoluut geen belang bij dat haar
hoogste vertegenwoordiger dit etiket blijft dragen op
een moment waarop de Bush-administratie tot het verleden zal behoren.
Daarbij komt nog een argument dat specifiek voor België geldt. De Europese Unie ontwikkelt zich al een halve eeuw volgens een dubbele logica: enerzijds supranationaal en anderzijds intergouvernementeel. België
staat bekend als een fervent voorstander van de supranationale dimensie. Deze reputatie is zonder twijfel
overdreven, maar zorgde er wel voor dat John Major in
1994 op zijn eentje de benoeming van Jean-Luc Dehaene tot commissievoorzitter tegenhield, en dat Tony
Blair zich in 2004 verzette tegen de kandidatuur van
Guy Verhofstadt voor dezelfde functie. In beide gevallen werd gezegd en herHet Verenigd Konink- haald dat dit niets te maken had met de kwaliteiten
rijk blijft afzijdig bij
van beide heren, maar wel
talloze Europese
met hun overdreven ambisamenwerkingsvertieuze en supranationale
banden
visie op Europa die hen in
de ogen van Londen ongeschikt maakte om de Commissie te leiden. Zou het dan
niet normaal zijn om nu te zeggen dat Tony Blair een te
overdreven restrictieve en intergouvernementele visie
op Europa heeft om aan het hoofd te kunnen staan van
de Europese Raad, die in vele opzichten de motor achter de Europese integratie is geworden?
Gelukkig worden dergelijke beslissingen nu bij gekwalificeerde meerderheid en niet langer bij unanimiteit
genomen. Indien België tijdig – dit wil zeggen nu – op
gematigde maar vastbesloten toon laat weten dat de
kandidatuur van Tony Blair voor het voorzitterschap
van de Europese Raad niet aanvaardbaar is, zal het ongetwijfeld niet lang alleen staan.

Philippe de Schoutheete is voormalig permanent vertegenwoordiger van België

het onderscheid tussen een religieus en wetenschappelijk perspectief helder kunnen krijgen en aan hun gelovige achterban kunnen communiceren. Het onderscheid helder krijgen en zo wederzijds begrip tussen
theologen en wetenschappers bevorderen, is bijvoorbeeld een van de doelstellingen van het overlegplatform dat we aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU
Leuven hebben gestart en waaraan evolutiebiologen
en –psychologen, theologen, filosofen en wetenschapsjournalisten deelnemen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.
Het is nooit verkeerd dat meer kennis van de evolutietheorie wordt verspreid. En verzet tegen creationisme
en verwante stromingen als ID is hoognodig. Echter,
meer wetenschapspopularisering is niet de oplossing
om creationisme te bestrijden. Om effectief kritiek op
creationisme en een religieus geïnspireerde antiwetenschappelijke houding te kunnen leveren, zal
Braeckman aansluiting moeten zoeken bij een interntheologisch discours. Men zal juist de wortels van het
religieuze verzet tegen de evolutietheorie moeten
blootleggen om de condities te onderzoeken voor gevoeligheid en openheid voor het verschil tussen wetenschap en religieus geloof, maar ook de sociaal-culturele dynamiek tussen beide.
Taede A. Smedes is godsdienstfilosoof en theoloog. Hij
werkt als postdoc-onderzoeker aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven

Als preses van Canonica, de studentenvereniging
van Kerkelijk Recht, wil ik graag reageren op de hetze
die ontstaan is rond professor Rik Torfs.
De column over het godgeleerd meisje, waar al genoeg
over gezegd is, was de aanleiding, maar is ondertussen
niet meer het centrum van de discussie. Het centrum
van de discussie is nu professor Torfs als persoon. In De
Standaard van 6 februari stond een artikel met een negatieve beoordeling van hem als hoogleraar.
Professor Torfs zou weinig les geven, geen aandacht
meer besteden aan zijn academisch werk en dus niet
meer publiceren, hij zou afwezig zijn op belangrijke
congressen, en de studentenaantallen op de faculteit
Kerkelijk Recht nemen sterk af. Dit alles zou een gevolg
zijn van de desinteresse van professor Torfs voor zijn
werk aan de universiteit.
De studenten Kerkelijk Recht zijn over het algemeen
tevreden over de faculteit, zeker ook over de lessen van
professor Torfs. Als studentenverantwoordelijke van
de Permanente Onderwijscommissie moet ik uiteraard
soms ‘vragen’ doorspelen aan de faculteit. Die gaan
dan vooral om ‘onduidelijkheden’ en hielden in de eerste plaats verband met buitenlandse studenten die niet
gewend zijn aan het systeem hier. Ze hebben veel meer
informatie nodig over examens, de manier van studeren... Deze vragen waren uiteraard niet enkel gericht
aan professor Torfs. De opmerkingen die tijdens de
laatste vergaderingen geformuleerd zijn, zijn een week
later al opgevangen door twee open vergaderingen
waar de professoren en de studenten in open dialoog
alle onduidelijkheden konden bespreken.
Dat professor Torfs weinig les geeft, is zeker niet waar.
Om een voorbeeld te geven: er zijn dertien weken in
een semester. Het vak ‘Kerk en Staat’ is tijdens het eerste semester slechts twee of drie keer niet doorgegaan,
omdat professor Torfs deelnam aan een congres in het
buitenland. Dit is telkens op voorhand aangekondigd,
zodat de studenten niet nodeloos naar de les zouden
komen. Er wordt in dit geval vervangende literatuur
ter beschikking gesteld. Eén keer is hij afwezig geweest
wegens een begrafenis: toen heeft hij een Poolse gastprofessor gevraagd om de les in zijn plaats te geven, en
is hij dit zelf komen aankondigen, alvorens naar de begrafenis te vertrekken.
Als ik denk aan de verschillende keren waarop ik, tijdens mijn studie Godgeleerdheid, naar de faculteit ben
gestapt om dan te ontdekken dat de prof niet kwam
opdagen (het ging niet altijd om proffen van de faculteit Godgeleerdheid, we moesten ook vakken van andere faculteiten volgen), zou ik wel kunnen stellen dat
Torfs niet buitensporig veel afwezig is, zeker niet wegens zijn mediacarrière en dat hij de moeite doet om
studenten daar op voorhand van te verwittigen. Een
luxe in een universiteit waar proffen wel vaker denken
dat studenten toch niets anders te doen hebben, of dat
het geen tijd en moeite kost voor studenten om (soms
van ver) nodeloos naar de faculteit te komen. Naast de
cursus Kerk en Staat heeft professor Torfs nog vijf andere vakken gedoceerd in het eerste semester.
Over publicaties en congressen kan ik ook meer specifieke informatie geven. De publicatielijst van professor
Torfs telt 23 bladzijden, iets wat weinig professoren
hem nadoen. In de Libis-catalogus zitten 38 titels van
professor Torfs, waarbij vermeld moet worden dat niet
elk artikel dat hij schrijft daarin terechtkomt. Zelfs
zonder die artikels is dat iets wat weinig professoren
hem nadoen. Ik kan achttien titels opgeven van publicaties in tijdschriften of boeken, van professor Torfs,
gepubliceerd in 2007, en nog eens acht voor 2006.
Professor Torfs wordt vaak gevraagd op congressen in
het buitenland. In 2006 kunnen we 12 congressen vernoemen waarop hij uitgenodigd werd als spreker en
waarvan zijn bijdrage zal worden gepubliceerd. In
2007 heeft hij op zeven congressen gesproken.
Het is ook belangrijk te vermelden dat Rik Torfs, als
professor en niet als mediafiguur, betrokken is bij actuele problemen en daarin ook zijn stem laat horen. Denken we maar aan het hoofddoekendebat, het actieve
pluralisme, of de kerkfinanciering. Fijn dat een professor van zijn ivoren toren kan komen om te reageren op
wat écht gebeurt in de maatschappij.
Ten slotte moet met de dalende studentenaantallen de
belangrijke nuance worden toegevoegd dat de opleiding net van twee jaar naar drie jaar hervormd is. Dat
heeft verschillende studenten vorig jaar een extra zetje
gegeven zich toch in te schrijven en hun opleiding aan
te vatten, en dat verklaart ook waarom er dit jaar iets
minder inschrijvingen zijn.
Hadewijch Wouters is preses van Canonica
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