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buiteland, en veel meer!
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Nou vraag ik je!
Door: Mathilde van Dijk
Er zijn mensen die een Nobelprijs winnen. Er zijn ook mensen
die de prijs voor de beste docent van hun faculteit winnen. Oké,
de vergelijking is niet helemaal eerlijk – er is nu eenmaal geen
Nobelprijs voor theologie of godsdienstwetenschap, laat staan
voor geschiedenis. Afred Nobel bepaalde in zijn testament dat
de prijs alleen moest worden bestemd voor nuttige
wetenschappen. Vandaar, dus.
Het wordt tijd dat de misvatting dat theologie,
godsdienstwetenschap en geschiedenis geen nut hebben,
verandert. Een eerste stap is het winnen van de competitie
voor beste docent van de RUG. Voor mijn minicollege heb ik
een idee dat te maken heeft met wat me het naast aan het hart
ligt: het verband tussen verleden en vandaag. Daarom geniet ik van de colleges Gender Studies:
the Virgin and the Whore en Medieval Mysticism, Contemporary Culture. Bij het eerste
behandelen we opvattingen over maagdelijkheid en hoerigheid van de kerkvaders tot
videoclips. Bij het tweede lezen we middeleeuwse teksten én bestuderen hedendaagse visies
op mystiek, bijvoorbeeld het rare gegeven dat wij nu pathologisch vinden wat in de
Middeleeuwen als heilig gold, zoals extreem vasten. Voor het een reclamespot wordt (schrijf je
in!): deze colleges zijn hoogtepunten in mijn onderwijspraktijk. Het mooie is dat ik er zelf ook
veel van leer. Al is het alleen maar omdat het onmogelijk is om alle fantasy en games met
hoeren, maagden of mystiek bij te houden - studenten weten daar meer van dan ik. In beide
colleges speelt gender een belangrijke rol. Steeds meer vrouwelijke en mannelijke studenten
zijn geïnteresseerd vanuit een feministische inspiratie. Het feminisme is kennelijk bezig aan
zijn zoveelste wedergeboorte.
Een tijdje geleden kreeg een student een cum laude. Tot mijn verbazing feliciteerden
collega’s mij, omdat ik haar masterscriptie had begeleid. Het is pas echt een hoogtepunt als een
vastgelopen scriptie uit de modder getrokken wordt en tot een aanvaardbaar en soms zelfs
goed resultaat gebracht. Ook dan is het de vraag of het mijn hoogtepunt is, omdat het altijd de
student is die het doet.
Jullie denken nu misschien dat ik bescheiden ben, maar dat lijkt me niet: ik kan namelijk
geen enorme blunders op onderwijsgebied bedenken. Nou ja, nu ik erover denk: verkeerde
zaal, verkeerde pagina’s om te bestuderen, kwijtraken van papers (maar dat valt gelukkig niet
meer op, nu nestor er is – er is altijd een archief). Een goede organisatie van het college vind ik
wel belangrijk, al ben ik er zelf niet altijd goed in.
Tenslotte moet ik nog even terug naar de vermeende nutteloosheid van godsdienstwetenschap,
godgeleerdheid en geschiedenis. Je wordt er niet rijk van, lost geen hongersnood op en geneest
geen enge ziekten. Wel bestudeer je hoe mensen zoeken naar de zin van hun leven en welke rol
religie daarbij speelt. Dit helpt je de rol van godsdienst in culturen te begrijpen. Op wie van het
onnut overtuigd is, maken bovenstaande argumenten meestal weinig indruk. Waarom zou iets
eigenlijk nuttig moeten zijn? Nou vraag ik je!
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Studeren in het
buitenland: Bethlehem
Door: Nienke Suelmann
32 graden, vrijdagmiddag. Asa Packer Campus lag erbij als een sprookje. Een zonnige gloed
scheen over campus en een lieve vrouw gaf me een welkomsknuffel: ik was thuis.
Mijn nieuwe thuis was alleen wel ver weg: Bethlehem! Midden in Pennsylvania en vlakbij
wereldsteden als New York en Washington DC zou ik dit nieuwe semester doorkomen.
Studeren in het buitenland was voor mij altijd al een droom en deze werd nu eindelijk
werkelijkheid. Een tijdje weg van alles wat normaal is en de wereld zien vanuit een Amerikaans
perspectief. Nieuwe steden ontdekken, eten proeven, nieuwe (internationale) vrienden maken
en colleges volgen in Amerika, sounds good, right?!
Op het moment is de helft van het semester al voorbij en ik heb er ontzettend van genoten!
Naast dat alles in Amerika groot is (small coffee
dat wij een xl zouden noemen), zijn Amerikanen zo
vriendelijk. Dat maakte dat ik me snel thuis voelde.
Ik verblijf in een dorm, samen met mijn roommate
Tara. Samen zijn we naar footballgames geweest in
bruin en wit, dat de schoolkleuren zijn. Bij de
footballgame schreeuwden de cheerleaders van de
zijkant tegemoet en maakte de meest geweldige De University Center
marching band die ik ooit heb gezien hun debuut.
Volledig met popmuziek en dansjes marcheerden ongeveer 100 leden over het veld.
Iedereen op campus heeft ook een Dining Plan: een paar grote dining halls verspreid
over het gebied verzorgen alle studenten ontbijt, lunch en diner. En wat voor een! ’s Ochtends
word je wakker met pancakes, muffins, bagels, doughnuts, oatmeal etc. Bij lunch en diner
wachten je pizza’s, patat, burgers, salades en als toetje zelfgemaakte warme wafels, ijs (zowel
soft- als schepijs), brownies en ga zo maar door.

Een alledaags toetje in de
Dining Hall

In eerste instantie had ik Amerika een beetje hetzelfde als Nederland
ingeschat. Beiden het Westen, zat in mijn hoofd. Maar daar was die: de
Cultureshock! Boetes voor je was buiten drogen, overal de
Amerikaanse vlag, eten dat stiekem toch heel anders is… De groep met
Internationals was heel klein en hierdoor heb ik iedereen goed leren
kennen. Zo veel culturen in zo’n kleine groep maakt voor mij de
ervaring rijk. Ik leer spicy food te eten dankzij mijn vriendin van
Singapore, een beetje Chinees te spreken door andere vrienden en
Lehigh staat bekend om haar Work Hard Play Hard- attitude. Greek life,
met fraternities en sororities is heel sterk aanwezig en elke dag is er
wel een feestje, activiteit, workshop en lezing. Ik ben zelf lid geworden
van de Improv Comedy Club, de African Renaissance Dance en de
Outdoor Club. We hebben al wat hikes gedaan naar de Appalachen,
Glen Onoka Falls en vanuit eigen initiatief New York, Philadelphia,
Washinton DC bezocht.
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Daarnaast houd ik echt van de vakken die ik hier volg en heb ik veel plezier in de colleges. De
literatuur die we lezen wordt besproken en over gediscussieerd in de klas. Actief meedoen is
belangrijk en je krijgt daar vaak ook een cijfer voor. Overigens, de periode dat ik hier ben is ook
interessant: de strijd van Clinton tegenover Trump. Elk debat heb ik vol spanning gevolgd
samen met de mensen die in mijn hall wonen. De Gryphons (hoofd van een hall) organiseren
een debate party met pizza, amerikaanse vlaggen, ijsjes en snacks. Ook komt er bingo bij kijken.
Ieder veel te voorspelbaar woord moet weggestreept worden en na 5 minuten had al bijna
iemand bingo.
Kortom: studeren in het buitenland is een ontzettend leuke en bijzondere ervaring waar je veel
van leert. Ik ben heel blij dat ik terecht ben gekomen op Lehigh en het zo naar mijn zin heb. Ik
zou iedereen die het leuk lijkt aan willen raden om het te doen. De kans om voor een half jaar
een nieuw leven te beginnen is waardevol en zal je niet teleurstellen!

M.A.T.A.
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uit:

De Natuur Neemt, de
Natuur Geeft
Door: Corrie Hiwat
Om in het kort één en ander uit te leggen over Natuurgeneeskunde met daarbinnen de
Homeopathie als specialisatie is geen eenvoudige opgave. Het is een vak met een geheel eigen
visie op ziekte en gezondheid en om die visie goed te kunnen begrijpen moeten we eigenlijk
bereid zijn met een open geest én gezond verstand te lezen.
De moderne geneeskunde is een paar honderd jaar oud. De natuurgeneeskunde is vele
honderden jaren oud, zeker ook als we dat wereldwijd bezien en de kennis van genezen is al zo
oud als de mensheid zelf. Ja, zelfs de dieren maken er gebruik van en we hoeven maar goed op
te letten om te zien wat een dier van natura doet om zich van ziekte en kwalen te bevrijden.
Het dier trekt zich terug, hij neemt rust, en zorgt ervoor dat een wond b.v. open blijft door het
steeds te likken. Hij eet de kruiden die hij in de natuur vindt om klachten en pijnen te
verhelpen en hij braakt uit wat hem niet goed bevalt, of weigert te eten.
Het principe van de Natuurgeneeskunde gaat uit van het feit dat er in de natuur
aanwezige middelen zijn die ons kunnen helpen gezond te blijven of weer te worden. Kruiden,
planten, mineralen, reinigingen, spoelingen, oliën, zuurstof, zon, voeding en wat al niet meer.
Daarin wordt vooral meegenomen hoe de mens van natura leeft, hoe hij is samengesteld en wat
daarin gezondheid bevorderend is, zoals we het al duizenden jaren kennen. De
Natuurgeneeskunde is daarmee de gespecialiseerde kennis van deze zaken. Deze kennis is o.a.
tot ons gekomen via empirie (ervaringsleer), via toxicologie (kennis van de giftige werking van
stoffen), via planten en kruiden (fytotherapie), via onderzoek naar de werking van middelen op
proefpersonen (testprotocollen) en via klinische ervaring. Onze huidige moderne geneeskunde
is daarmee vergeleken een zeer jonge geneeskunde.
De homeopathie, als speciale tak binnen de natuurlijke geneesmethoden, is een
methode die zich richt op de behandeling van klachten en kwalen door middel van speciaal
geprepareerde medicijnen afkomstig uit het planten, mineralen en dierenrijk. Speciaal
geprepareerd wil hierin zeggen dat zij dusdanig verdund zijn dat zij niet meer een giftige of
beschadigende werking kunnen uitoefenen op het menselijk lichaam. Alleen verdunning zou
echter onzin zijn en de werking volledig teniet doen. Daarom wordt er binnen de preparatie
van de middelen ook een zogenaamde potentiërings of dynamisering-stap ingebracht. Dit is om
de werkzaamheid van het middel, na de verdunning, erin terug te brengen, maar nu zonder de
schadelijke effecten die anders nog mogelijk zouden zijn. Wel de kracht maar zonder de schade
– kan het niet mooier? Dit gehele procedé vraagt een speciale toebereiding van het medicijn.
In de toepassing van de zogenaamde Klassieke Homeopathie wordt naar het klachtenpatroon
gekeken door rekening te houden met niet alleen de huidige klacht, maar tevens te kijken naar
de geschiedenis van de gehele gezondheid vanaf babytijd, de familiaire belasting, gevolgen van
traumata, infecties, ondergane operatie en eventuele doorgemaakte besmettingen met
epidemische ziekten. Verder wordt meegenomen in het totaalplaatje, wie de zieke is. De aard
van het karakter en temperament wordt meegenomen en daarmee wordt de zieke
geïndividualiseerd. Het gaat om de zieke mens die klachten heeft, niet in eerste instantie om de
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ziekte of de diagnose. Naast deze klassieke vorm, bestaan er ook nog vormen die klinische of
complex homeopathie genoemd worden.
Homeopathie is ontwikkeld door haar grondlegger Dr Samuel Hahnemann, een Duitse
arts die in zijn vaandel droeg dat de behandeling: snel, mild en duurzaam moest zijn wilde het
een kwaliteitsstempel krijgen. Tijdens zijn werk als arts vertaalde hij ook veel literatuur uit de
klassieke geneeskundige oudheid en kwam zo in aanraking met veel wat voor velen
ontoegankelijke kennis was. Zo kwam hij tot zijn belangrijkste conclusie: Geneeskunde moest
ondersteunen waar het lichaam van natura toe geneigd is in haar helingspoging. Zo kunnen b.v.
de meeste bacteriën niet goed overleven in een hogere temperatuur dan de gemiddelde
lichaamstemperatuur – daartoe produceert het koorts. Zo genezen wij onszelf. Daarvanuit (en
nu op een wel hele simpele manier uitgelegd binnen het kader van dit schrijven) ontwikkelde
hij de zogenaamde “Simillimum” regel. Dat wil zeggen, genezen door het overeenkomende en
niet het tegengestelde (zoals in de moderne geneeskunde voornamelijk gebeurd). Dit houdt
praktisch gesproken in dat het geneesmiddel eenzelfde werking moet kunnen ontwikkelen in
het lichaam, dan het lichaam al van natura doet – dat is de logische consequentie van het
uitgangspunt. Die werking maakt het lichaam krachtiger in haar poging zich van de kwaal te
bevrijden, al het andere is uiteindelijk ondermijnend en daarmee schadelijk. Wat niet wil
zeggen dat moderne geneeskunde overbodig of per definitie onjuist is, maar in de ogen van
Hahnemann en de rechtgeaarde homeopaat biedt het geen oplossingen op den duur en geen
oplossing voor chronische ziekten en kwalen.
Veel en veel meer is over deze unieke geneeswijze te vermelden, maar zoals al gezegd de
ruimte is beperkt, maar ik hoop dat het genoeg stof tot nadenken heeft gegeven om wat betreft
de Natuurgeneeskunde en de Homeopathie een open geest te betrachten.

Het begin van iets
prachtigs
Door: Joanne Westeneng & Hilde Pater
Vrijdagochtend twee september, negen uur ’s ochtends. Na een barre tocht door het woeste
Groningen hoopten wij warm ontvangen te worden op de faculteit, maar niets was minder
waar. Bij binnenkomst kwam ons een muur van kilte en ongemakkelijkheid tegemoet. Het
enige waar wij ons aan konden warmen was de lauwe koffie.
Dit
veranderde
natuurlijk
allemaal
toen
het
faculteitszonnetje, te weten de heer Van den Ende, vrolijk
binnen huppelde en aankondigde dat het tijd was voor zijn
favoriete bezigheid: HET SYMBOLENSPEL! Nadat deze golf
van blijheid over ons heen gespoeld was, werd het tijd om te
vertrekken naar onze locatie voor dat weekend: het altijd
mooie Schiermonnikoog. Na een barre tocht waarbij we een
uur of acht hebben moeten staan (althans, zo voelde het),
kwamen we aan bij een schattig logeerboederijtje en kon
onze pret beginnen.
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Die middag hadden we nog een ‘college’ over de
invloed van allemaal uitvindinkjes binnen het
Hindoeïsme van dr. Travagnin waardoor wij allen
gigantisch begonnen te verlangen naar spaghetti
die ons vervolgens ook voorgeschoteld werd. Of in
ieder geval, een poging tot spaghetti want zoals dr.
Travagnin huilend vertelde: “Spaghetti dient niet
gesneden te worden.” Na even flink te hebben
uitgebuikt mochten wij nog een ‘college’ aanhoren
van prof. dr. Buitelaar.
Na deze geestelijke voeding was er een avond vol plezier en jolijt voor ons gepland, met al dan
niet toevallig exact hetzelfde spel als vorig jaar. We hoeven dus ook niet uit te leggen wat we
hebben gedaan, want dat weten jullie toch al. Toch is het wel noodzakelijk om even aandacht te
geven aan onze geweldige en internationale jury. Namelijk professor dokter Buitelaar, die altijd
weer de diepere laag wist te vinden in onze stukken, ons Friese jurylid dat alles nuflijk vond,
Wilma, die zo af en toe wat traag van begrip was en dr. Travagin, die we eigenlijk allemaal niet
begrepen.
Deze avond was dus al zeer succesvol, maar het werd nog beter toen het facultatieve
programma volgde, namelijk naar de Toxbar of weerwolven spelen. Eigenlijk zijn dit natuurlijk
geen activiteiten voor studenten theologie en religiewetenschappen, gezien het heidense
karakter ervan. Het wereldse van de Toxbar en het occulte van weerwolven zou ons duur
komen te staan, maar gelukkig had Sara haar harpje meegenomen, waardoor we allemaal
rustig konden gaan slapen.
ZATERDAG
Na een wonderbaarlijk energiegevende nacht (behalve
voor Jorrit) werden we allemaal fris en stralend
wakker om vervolgens te horen te krijgen dat we, net
als elk jaar, vandaag een speurtocht zouden gaan
ondernemen! Vol van enthousiasme zijn we het eiland
over gehuppeld, hebben we dieren geteld in de tuinen
van mensen, illegaal foto’s gemaakt van boeken
waardoor een zekere Schierse boekhandelaar nu een
boete van €20.000,- aan zijn kont heeft kleven, en
hebben we genoten van het gezelschap van een roedel
Duitsers met van die lieve, aandoenlijke kleine
keffertjes. Al met al was het een geslaagde ochtend,
maar niet half zo geslaagd als de poging van de
mentoren tot het zingen van het Gerarduslied! Ahum,
ahum. Maar goed, de ochtend hadden we in ieder geval
maar weer mooi gehad.
Die middag stond in het teken van beroepsoriëntatie en de verwelkoming van het h.t. bestuur
der Gerardus van der Leeuw. Een oud-studente van de faculteit vertelde ons met zoveel passie
over haar werk als docent godsdienst, dat zelfs de grootste kinderhaters overwegen de
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opleiding leraar godsdienst en levensbeschouwing te volgen (wat vanaf d.v. 1 september 2017
natuurlijk mogelijk is aan de mooiste faculteit).
Toen brak toch wel één van de mooiste momenten van het hele weekend aan, te weten de
introductie van de heer De Roest. De heer De Roest heeft ook nog iets verteld, maar wat we ons
vooral van hem zullen herinneren was zijn betrokkenheid vanaf het eerste moment. Je kon
nergens veilig naartoe lopen of de heer De Roest dook achter je op om je om je naam te vragen
(wat hij dan ook in de meeste gevallen onthield). Na het college hadden we nog een goed
gesprek met de heer De Roest, waarin hij vertelde dat hij een nieuw lied van Hillsong had
ontdekt, dat hij toch zó mooi vond (drie keer raden welke).
Na dit bijzondere moment was het nog tijd voor een
memorabele pubquiz, waarin bloemen, Plato en de
inwoners van Schiermonnikoog langs kwamen. En ook
hierbij was de heer De Roest weer aanwezig. Geheel
volgens Bijbels principe was er bij deze quiz ook een
troostprijs voor het groepje met de minste punten
(Mattheüs 20:16).
Het was die avond ook nog tijd voor een kampvuur, dat
met veel liefde en zorg was bereid door Jorrit. Echter
waren wij in Nederland en viel het kampvuur letterlijk en figuurlijk in het water. Omdat we dit
allemaal erg zielig vonden voor Jorrit hebben sommige dappere mensen het weer getrotseerd
en konden zij zich alsnog warmen aan het kampvuur en de liefde van onze mentoren.
ZONDAG
Na een barre nacht zaten wij allen vrijwel stervende aan het ontbijt. Of, zoals een niet nader te
noemen lid van het h.t. bestuur der Gerardus van der Leeuw, met onze oogjes dusdanig ver
dichtgeknepen hadden dat het moeilijk werd om een ei van een pot pindakaas te
onderscheiden. Behalve Henk de Roest. Henk was blij. Wees als Henk.
Het afscheid nemen van de mentoren viel zwaar. Als je na een weekend als dit samen door
zoveel dalen bent gegaan, dan doet dat wat met de onderlinge band. Maar goed, na de nodige
tranen wisten wij (alle eerstejaars + de heer De Roest) ons weer naar het vasteland te begeven.
Terugkijkend waren wij, als eerstejaars, extreem blij dat
de zon regelmatig scheen, want dan was er toch nog iets
waardoor we ons gezegend voelden. Ook willen we
graag nog een eervolle vermelding geven aan de sokken
van Hadassa en een vriendelijke, doch ernstige
vermaning voor de vrouw die het voor elkaar kreeg om
haar wekker op zondagochtend om half zeven, jawel,
HALF ZEVEN, af te laten gaan in een ruimte vol slapende
mensen.
Het was een weekend als nooit tevoren (afgezien van het jaar hiervoor dan) (en die daarvoor)
(en allicht ook die daarvoor) (maar ach, Prediker 1:9), en we hebben er stiekem wel van
genoten. Dit weekend was het begin van iets wat uit zal groeien tot iets prachtigs. Op het leven!
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De ondraaglijke lichtekooi van het bestaan of
C.A.B.A.L.L.E.R.O. stelt zich voor
'Ciao jongeman, waarmee kan ik u helpen?'
'Zeg maar jij. Een tipje van de sluier graag, met viskus. Zonder jargon.'
'Hier opeten of meenemen?'
'Meenemen, het is voor een faculteitsblaadje.'
'Dan doe ik het in een tas. Mag het een onsje meer zijn?'
'Ik vroeg om een tipje, geen tip.'
'Zonder jargon zei je zelf, diminutiva schaar ik daar ook onder.'
'Mijn hemel, weer zo'n Kramers met leeslint bezitter.'
'Je staat hier in een woordenkraam, wat dacht je dan?'
'Ik had op zijn minst een zwijntjesjager achter de toonbank verwacht die in een nonnenvodje gemaakt door
Gertruid tot Vesting klanken humt van een vreemd lied en zich druk maakt om terrorismebestrijding, geen
Mexicaanse ridder met een uit de kluiten gewassen hangsnor en regenboogkleurige sombrero die al zijn
sigaretten rokend en tequila drinkend op elitaire wijze zijn woordenschat staat te etaleren.'
'Een verrassing is het niet? Dat is alvast een eerste glimp onder mijn Spaanse hotpants. Een tweede tip die ik
je oplicht is dat onze meest dierbare schat danig op peil gehouden wordt door de eerbiedwaardige Caquecie,
een instituut dat ab principio ad infinitum onder ons bestaat.'
'U neemt er maar de tijd voor.'
'Zeker jongeman, wij zijn de tijden, als ik zo vrij mag zijn een majestatis pluralis te bezigen. Overigens is
Vrouwe Disputatio immer voltallig, een plurale tantum zou hier dus evengoed op zijn plaats zijn.'
'Vrouwe Disputatio, ik dacht dat je een man was?'
'Ja, daar gaan vaker mensen mee de mist in. Hoe zal ik het uitleggen? Hermafrodiet is wellicht het beste
etiket, zie het maar als een disputaire tweenaturenleer. Om dat soort grammaticale nonverbaalscholvers
zitten we hier nooit verlegen.'
'Dat begrijp ik.'
'Het scheelt een slok op de borrel, zal ik je zeggen. Geen muggenzifterij omtrent "de waarheid" noch
haantjesgedrag.'
'Maar wel een hoog creatief met kurk gehalte me dunkt?'
'Amalia wordt inderdaad vaak van stal gehaald. Of vanonder het bed van de voorzittur, beter gezegd.'
'Ik had om geen jargon gevraagd!'
'Mijn excuses. Amalia is onze knutseldoos.'
'Daar zullen jullie vast een fiks bedrag voor hebben neergeteld.'
'Dat valt mee. Bij de HEMA stond ze voor een meeneemprijsje in de etalage en ze heeft voor dat bedrag
bovendien een uitermate attractieve opening. Alleen blijft ze zwaar om telkens mee te sjouwen.'
'De ondraaglijke lichtekooi van het bestaan...'
'Juustem! Je toont je een ware eikel in de dop!'
'Een eikel in de wat?'
'Jij houdt van geheimen, is het niet?'
'Jazeker.'
'Dan raad ik je aan: zeg "ja" op de lokroep van Vrouwe Disputatio. Nemen en genomen worden, dat is de
suggestCie.'
'Maar dat is allemaal nog zo vaag.'
'Voor concretere expressie moet je maar bij William S. Burroughs zijn.
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Even voorstellen:
Dennis Vanden Auweele
Mijn favoriete muziek genre doet heel wat mensen met de wenkbrauwen fronsen. Zolang ik mij
kan herinneren ben ik fan van het punk genre dat antiautoritair en schofferend is. Daarenboven
is het ook erg vaak antireligieus. Eén van mijn favoriete groepen heeft de welluidende naam
Bad Religion. Wat doe ik dan in hemelsnaam op de Faculteit voor Theologie en
Godsdienstwetenschappen van de RUG?
Tijdens mijn studie filosofie was ik al heel snel aangetrokken tot de filosoof Friedrich
Nietzsche, een avant garde punker. Ook hij staat bekend als schofferend, antiautoritair en
antireligieus. Maar klopt dit wel? De christen mens die zich aangevallen voelt door Nietzsche, is
maar een erg oppervlakkige christen. Wat Nietzsche aanvalt in religie en het christendom, is
een wijdverspreide neiging van mensen om op zoek te gaan naar een zekerheid die er niet is.
Zij vluchten voor de chiaroscuro die het bestaan wezenlijk is. Goede religie (ja, er is ook slechte
religie) omarmd net die fundamentele onzekerheid, realiseert de beperkingen van de mens en
blijft geloven als een heilige waanzin tegen alle kansen in. Het ware geloof, zo heeft de
Russische schrijver Fedor Dostojewski mij geleerd, wordt aanhoudend beproefd op het kruis
van de twijfel.
Het is dan zaak om oppervlakkige benaderingen van godsdienst,
maar ook van atheïsme, voluit te lijf te gaan. Er zijn zeker genoeg
diepzinnige gelovigen die met twijfel leven, maar die heb je ook
in het atheïstische kamp. Een confrontatie tussen deze groepen
is een verrijking. Het onderzoeksproject dat ik nu begin wil
vooral het meerduidige fenomeen atheïsme proberen te
verstaan: welke vormen zijn er, van waar komt het, is het
ongeloof/niet-geloof/indifferentie?
Daarnaast ben ik bijzonder geïnteresseerd in de historische
ontwikkeling van onze benadering van godsdienst sinds de
Verlichting. Voor heel lange tijd was het bijna vanzelfsprekend
dat filosofen over godsdienst spreken alsof het een eenduidige
essentie heeft. Dit is niet langer het geval. Vooral theologen hebben erop gewezen dat de grote
verscheidenheid aan fenomenen die wij onder de noemer godsdienst plaatsen een grote
diversiteit vertonen. Ik vind, als filosoof, dat dit wat ruikt naar defaitisme. Daarom probeer ik
een benadering van godsdienst uit te bouwen die de particulariteit van verschillende geloven
overstijgt zonder deze verscheidenheid onrecht aan te doen. Om zo’n benadering uit te bouwen
verdiep ik mij al jaren in het werk van toonaangevende filosofen zoals Immanuel Kant, Arthur
Schopenhauer, G.W.F. Hegel, F.W.J. Schelling en Friedrich Nietzsche. Natuurlijk hou ik mij niet
alleen met ‘dode denkers’ bezig, die zorgen doorgaans voor niet zo’n boeiende dialoog.
Naast mijn aanstelling aan de RUG, heb ik ook een beperkte aanstelling aan mijn alma mater in
Leuven. Af en toe pendel ik dan heen en weer, maar ik probeer zo vaak mogelijk in Groningen
te zijn. Mijn deur staat (bijna) altijd open voor een gesprek over bovenstaande thema’s.
Misschien een laatste persoonlijk bericht. Ik ben al jaren enthousiaste beoefenaar van de
gevechtsport judo. Dit gewoon als waarschuwing voor diegene die overwegen een deadline te
overschrijden.
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Een facultaire melange
door Jornert Glimmerveen
Dit collegejaar ben ik begonnen aan de Masteropleiding Geestelijke Verzorging. Hoewel ik hier
heel goed een verkooppraatje had kunnen houden ten gunste van deze Master, zal ik mij in
plaats daarvan toeleggen op een schets van een interessant fenomeen waar ik tegen aan ben
gelopen: de leeftijd van mijn medestudenten. Ik ben namelijk de enige bachelorstudent die
deze Master volgt, de andere studenten zijn allemaal volwassen deeltijders. Deze demografie is
voor mij zowel een bron van vreugde en inspiratie als van twijfel gebleken.
Misschien wel het grootste “voordeel” van de leeftijd van mijn medestudenten, is hun ervaring
in hun eigen beroepsgebied. In elk college zijn er meerdere praktijkverhalen die op een of
andere wijze een bijdrage leveren aan het concreet maken van de behandelde collegestof. Dit is
niet alleen een educatieve bijdrage voor mij, maar dikwijls haal ik hier ook inspiratie uit: vaak
zijn het namelijk verhalen die wellicht niet direct over het beroepsgebied Geestelijke
Verzorging gaan, maar wel degelijk grote raakvlakken hiermee kennen. Dit zijn dan
mogelijkheden voor mij om opnieuw geïnspireerd en gemotiveerd te worden voor mijn
toekomstige carrière. Omdat mijn medestudenten al zoveel ervaring hebben, lijkt het soms
alsof zij ook al (bijna) alles kennen en kunnen. Wat blijft er dan nog over voor mij, vraag ik mij
dan huilend en in de spreekwoordelijke foetushouding af.
Uiteraard is het niet mijn bedoeling om het enthousiasme van “de masterstudent” aan te
vallen. Allereerst is het mijns inziens namelijk ook hun kennis die andere studenten kan
inspireren om hun steentje bij te dragen aan de collegereeks en, breder genomen, hun
(academische) loopbaan. Ten tweede heeft een achtergrond als bachelorstudent mijns inziens
ook zeker zijn voordelen. Wij kennen al, hopelijk wederom spreekwoordelijk, het academische
klappen van de zweep. Papers schrijven, verwijzen, en bijvoorbeeld literatuur zoeken gaat ons
gemakkelijk af. Deze laatste kennis heeft mij dit jaar al een kratje bier opgeleverd. Helaas,
helaas ik drink geen alcohol: ik moet immers nog hersencellen overhouden om bij te kunnen
blijven bij mijn medestudenten.
Een persoonlijke Mount Everest die nog beklommen moet worden, is het afleren van de
gewoonte om netjes op je beurt te wachten bij een vraag of discussie tijdens colleges.
Aangezien ik fris en fruitig van de middelbare school kwam, slechts vier jaar geleden, ben ik
tijdens mijn bacheloropleiding ook gewend om mijn hand op te steken wanneer ik paraat ben
om mijn docent verbouwereerd te laten staan met ofwel mijn geniale inzichten ofwel mijn
minder geniale inzichten, terwijl het in de meeste Masteropleidingen gewoonte is om vrijelijk
te discussiëren en elkaar te bevragen, zonder daarbij handen op te steken. Maar ja, we hebben
ook ooit geleerd om lange zinnen niet langer te maken met leestekens, en te oordelen naar de
voorgaande zin, is het wel degelijk mogelijk om gewoontes af te leren.
Mijns inziens hebben we hier, in mijn Master en hopelijk faculteitbreed, dan de
ingrediënten te pakken voor een prachtige melange van aan de ene kant de deeltijder, die
ontzettend enthousiast is om nieuwe dingen te leren en al ervaring heeft in deze of gene
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beroepsveld, en aan de andere kant de nieuwe generatie1student, die ervaring heeft in de
academische wereld en gemotiveerd is om te beginnen in een nieuw beroepsveld. Als er een
goede samenwerking tussen deze twee groepen studenten ontstaat, kunnen we volgens mij
veel van elkaar leren, en dat is uiteindelijk toch de reden dat we aan onze studie zijn begonnen.

Filmrecensie: Her
Door: Giel de Jong
Wie zou er niet verliefd worden op een artificial inteligence systeem met de stem van Scarlett
Johansson? Ik waarschijnlijk, aangezien hese stemmen me doen denken aan brakke
ongewassen Vindicattroela’s, maar het leek me een sterke openingszin. Theodore Twombly, de
protagonist in Her (2013) wordt wel verliefd. Halsoverkop en tot over zijn oren. Zijn muse
heeft geen lichaam, want ze is kunstmatig intelligent. Voor Theodore doet dit er niet toe, en dit
idee is niet ver gezocht. Hoeveel wanhopige westerlingen hebben immers niet van het virtuele
hun primaire werkelijheid gemaakt in een dwaze verliefdheid op facebookfoto’s en getypte
liefkozingen? Wie was er niet drie uur van zijn leven kwijt toen die voor het eerst de voice
command op zijn telefoon ontdekte? Het lichaam lijkt steeds meer overbodig te worden, en
daarom biedt Her een kijk in de toekomst die serieus genomen moet worden.
In het kort: Theodore (Joaquin Phoenix) lijkt depressief door het leven te gaan totdat hij
het pas op de markt verschenen artificial intelligent operating system (OS1) aanschaft. Hij kiest
voor een vrouwelijke stem voor zijn computer en bouwt sindsdien een steeds intiemer
wordende relatie op met OS1 Samantha (Scarlett Johansson). Let wel, het gaat niet om een
robotachtig stemgeluid dat je negen van de tien keer verkeerd verstaat en ongevraagd je
vrouw belt wanneer je in de kroeg over haar staat te roddelen: de technologie in Her is
dermate ontwikkeld dat Samantha niet van echt te onderscheiden is en uiteindelijk zelfs
intelligenter blijkt dan haar corpulente eigenaar. Zo gaat Theodore volledig voorbij aan het feit
dat hij Samantha niet kan kietelen en knuffelen en stort hij zich in een serieuze affaire met de
vrouwenstem in zijn oortelefoon.
De kijkervaring van Her kan resulteren in een levendig woonkamerdebat over de
rijkweidte van kunstmatige intelligentie (KI) dat het gezelschap in tweeën snijdt zoals die
zwartblauwe jurk op het internet dat ook voor elkaar wist te krijgen. Her sluit zich daarmee
aan bij een discussie die zo oud is als de techonogie van de computer zelf. Alan Turring,
stamvader van knopjes en draden, toonde met zijn Turingtest aan dat we bij een apparaat over
intelligentie kunnen spreken wanneer zijn output niet te onderscheiden is van menselijke
output. Taalfilosoof John Searle vocht dit aan met zijn experiment van de Chinese kamer,
waarin hij beargumenteert dat er een uitwisseling van input en output kan bestaan, maar dat
dit nog geen begrip veronderstelt. Het maakt niets uit of het apparaat begrijpt zoals mensen
begrijpen, toont Spike Jonze, schrijver en regisseur van Her, op zijn beurt aan: als de output
maar geloofwaardig genoeg is, zijn mensen gemakkelijk overtuigt. Geen vergezochte aanname:
van de mensen om ons heen weten we immers ook niet zeker dat ze een bewustzijn hebben
zoals wij. Het is door hun geloofwaardige output dat wij hier voor het gemak vanuit gaan. Als
geloofwaardige output het criterium is, waarom zouden we hyperintelligente
computersystemen dan niet serieus nemen wanneer de technologie het zover heeft laten
komen?
1

Op uiterst slinkse wijze zijn hier de twee kernwoorden van deze editie van ons faculteitblad ingeweven. Dat u het even
weet.

14

De film laat op verschillende punten zien hoe klein de stap uiteindelijk zal zijn om ons te
binden aan vormen van kunstmatige intelligentie. We zijn inmiddels al zo ver dat we geen
fysieke nabijheid nodig hebben om met elkaar te spreken, om de liefde te bedrijven of om een
relatie te hebben. Alles kan op afstand, via kunstmatige vormen van communicatie. Is de
overbodigheid van het warme lichaam daarmee niet aangetoond? In Her wordt er niet cynisch
gedaan over kunstmatige liefde. Op geen enkel ogenblik lijkt de film ons te willen waarschuwen
voor de dreigende ontwikkeling. Het thema wordt in plaats daarvan neutraal en beschrijvend
verfilmd, als een naderend station. Hoewel het einde droevig is, klinkt er in de droefheid geen
geclicheerde boodschap als: ‘van die kille computerwereld kunnen we nooit houden – vroeger
was alles beter’.
Al met al is Her absoluut het kijken waard. Het biedt een kleurrijke afwisseling van
scenes waarin humor en diepgang in elkaar zijn vervlochten. Phoenix acteert overtuigend en
het is verassend hoe meeslepend Johanssons kan zijn met alleen haar stem. Het is een eerlijk
liefdesdrama met verlangens, emoties en intriges die wij wellicht allemaal kennen, maar nog
nooit in deze vorm gegoten hebben gezien. De muziek is verzorgd door Arcade Fire, wat alleen
al een reden kan zijn om de film te zien. Futuristische sci-fi films hebben vaak de neiging om
apocalyptisch te worden (Cloud Atlas, The Road, I am Legend, Equilibrium etc.). Her houdt zich
hier verre van, en dat is ergens heel prettig. In tegenstelling tot de rest suggereert het niet dat
we allemaal naar de kloten gaan. Het is eerlijk over de toekomst: over wat er mogelijkerwijs
gebeuren zal en over hoe wij er tegen die tijd mogelijkerwijs mee om zullen gaan.
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The next generation:
ambtenaren
Door: Marissa Herder
Afgelopen zomer verruilde ik het hoge noorden voor de randstad, om voor de overheid te gaan
werken in Den Haag. Hoewel het nog een beetje onwennig is om geen student meer te zijn, deel
ik graag mijn eerste indrukken als ambtenaar met jullie.
Onze één-jarige masterprogramma’s vliegen voorbij. Zo kwam het dat ik aan het begin van dit
jaar met mijn stage, scriptie, normale vakken en het honours college bezig was en ik eigenlijk
geen idee had hoe ik dit moest combineren met het vinden van een baan. Ik besloot dat ik me
alleen aan zou melden voor het Rijkstraineeprogramma van de overheid, als dat niet lukte zou
ik in de zomer wel weer verder zoeken. Deze selectie begon in april en was behoorlijk intensief
en tijdrovend, maar eind juni kreeg ik dan toch eindelijk te horen dat ik aan de slag mocht bij
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Wat is het Rijkstraineeprogramma eigenlijk? 19 jaar geleden begon de overheid met dit
programma om meer jonge mensen in te laten stromen. Het is een 2-jarig programma, waarin
je ieder half jaar van plek wisselt om zo een goed beeld te krijgen van wat de overheid doet en
of het bij je past. Daarna mag je intern solliciteren, ongeveer 90% van alle trainees stroomt
door naar een vaste baan. Daarnaast heb ik om de maand twee opleidingsdagen waarin we
theoretische lessen krijgen over de overheid als instituut, maar dit is ook direct praktisch
toepasbaar. Zo leerde ik bijvoorbeeld vorige week hoe het hele begrotingsproces ongeveer in
elkaar steekt en mochten we hier door middel van een simulatie zelf mee aan de slag. Wat ik
daarnaast heel leuk vind aan dit programma is dat ik ook een half jaar naar Brussel mag om
voor de Europese Commissie te werken. Het idee hierachter is dat wij als Nederlandse
ambtenaren beter ons werk kunnen doen wanneer we begrijpen hoe het er bij de Europese
Unie aan toe gaat.
Ik ben nu net begonnen bij OCW, op de afdeling algemeen wetenschapsbeleid. Hier draai
ik in principe gewoon mee op de afdeling, zo zie ik van alles voorbij komen. Specifiek heb ik
drie hoofdprojecten. De eerste is talentbeleid, om te zorgen dat er bijvoorbeeld meer
vrouwelijke hoogleraren komen. Ik denk mee over hoe we meer diversiteit op de universiteiten
kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door bepaalde programma’s bij NWO en beloningen voor
universiteiten met een divers team. Het tweede project gaat over valorisatie/impact van
wetenschap. Via mijn gesprekken met research master studenten tijdens mijn studie was het
mij al duidelijk geworden dat dit niet zo’n geliefd concept is onder wetenschappers, het is
namelijk heel lastig in ons vakgebied om echt meetbare impact op de samenleving te hebben.
Er wordt op het ministerie nogal vanuit innovatie en start-up bedrijven gedacht, daarom vind
ik het leuk dat ik af en toe kan zorgen dat de geesteswetenschappen ook nog meetellen in de
discussies. Voor allebei de projecten is recent 5 miljoen euro vrijgemaakt om deze
onderwerpen een steuntje in de rug te geven. Eerst was het heel gek om over de invulling van
zulke grote bedragen mee te denken, maar het wordt al snel gewoon om in miljoenen te praten.
Over deze onderwerpen schrijf ik ook mee aan een brief (van 10+ pagina’s…) aan de Tweede
Kamer om ze over ons beleid te informeren.
Ten slotte bereid ik een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer voor, waar zowel de
minister als de staatssecretaris zich moeten komen verantwoorden over wetenschapsbeleid. Ik
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mag het dossier samenstellen en zorgen dat mijn collega’s zo veel mogelijk vragen die aan de
orde kunnen komen al beantwoord hebben. Dit is dus vooral een organisatorische klus, waarbij
ik wel alle onderwerpen die op de directie spelen voorbij zie komen. Ontzettend leuk om op
deze manier met de bewindspersonen in aanraking te komen! Ik moet bekennen dat ik soms
nog wel een beetje star-struck ben als ik ze in het gebouw tegen kom, maar dat gaat vast nog
over.
Hoewel ik op dit moment niet inhoudelijk iets met religie doe, merk ik toch dat mijn
studie veel toegevoegde waarde heeft. Zeker wanneer we het over diversiteit hebben merk ik
dat ik een nuttige bijdrage kan leveren door kritische vragen te stellen. De vaardigheden die ik
tijdens mijn master heb opgedaan zijn ontzettend belangrijk in dit werk. Zo moet ik snel tussen
verschillende onderwerpen kunnen schakelen, onderzoeksrapporten kunnen vertalen naar
praktische maatregelen, teksten schrijven en analyseren, en ga zo maar door. Bij OCW zoeken
ze vooral generalisten, dus mensen met een brede kennis en interesse, geen specialisten op een
bepaald onderwerp. Toch is er altijd wel iets van een functie te maken, ze zijn heel flexibel en
staan open voor eigen inbreng. Als je het niet erg vindt om niet inhoudelijk met religie te
werken kan ik dit programma zeker aan iedereen aanbevelen! De nieuwe generatie
ambtenaren kan altijd meer maatschappelijke betrokkenheid en mensenkennis gebruiken.
Wil je meer weten over het programma of weet je niet zeker of het wat voor jou is? Ik sta altijd
open om erover te praten. Meer informatie over het programma vind je hier:
https://www.werkenvoornederland.nl/starters/het-rijkstraineeprogramma en mijn email
adres is marissa.herder@outlook.com
Succes met jullie studies!

Charissa’s hoekje: What
does God need with a
Starship?
Door: Charissa Caron
Sci-fi-geek. Ja, dat ben ik. Kom maar eens in mijn boekenkast
kijken. Wat spreekt me zo aan in het genre? Escapisme
misschien. Want naast SF-fan ben ik ook historicus. Ik zit in het
verleden of in de toekomst, het heden kan me blijkbaar niet zo
bekoren. Het fascinerende en nuttige van geschiedenis is, dat je
door naar het verleden te kijken, je het heden beter kunt
begrijpen. En wellicht de toekomst kunt voorspellen, het
uitgangspunt van de Foundation-serie van één van de founding
fathers van de SF Isaac Asimov. Maar welk nut heeft kijken
naar de toekomst?
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Wat ik als historicus interessant vind aan Science Fiction, is dat de voorgespiegelde toekomst
veel zegt over het heden waarin de schrijver leefde. Zo schreef de Duitse wetenschapper
Johannes Keppler in de 17e eeuw een SF-verhaal om zo bij te dragen aan de discussie die
Copernicus had aangezwengeld: de aarde draaide om de zon en niet andersom.
Toen de industriële revolutie in de 19e eeuw goed op gang was gekomen, kwam de
technologische ontwikkeling in een stroomversnelling. Dit had duidelijk zijn weerslag in de
literatuur. De bekendste voorbeelden zijn Jules Verne (1000 mijlen onder zee, Reis naar het
middelpunt van de Aarde) en H.G. Wells (The Timemachine, War of the Worlds). Verne is de
aartsvader van het realistische SF-genre. Hij deed gedegen onderzoek voor zijn romans en
wilde met zijn werk wetenschap toegankelijk maken voor een groot publiek. Veel van zijn werk
is uiteindelijk door de realiteit ingehaald, maar sommige elementen had hij goed doordacht.
Zoals de beste lanceerplek in de VS voor ruimteraketten. Zijn maanreizigers werden
gelanceerd vanaf dezelfde plaats als later de echte Apollo-astronauten: Cape Canaveral.
Het ruimtevaarttijdperk bracht de SF tot grote hoogte. Klassiekers uit het vroege
ruimtevaarttijdperk zijn Starship Troopers (Robert A. Heinlein, 1959), Solaris (Stanislaw Lem,
1961), Duin (Frank Herbert, 1963), en 2001: A Space Odyssey (Arthur C. Clarke, 1968). Deze
boeken zijn allen later verfilmd en absolute iconen van de SF cinema.
In deze periode verscheen ook de SF-serie der SF-series: Star Trek. De eerste serie uit 1966 1969 speelde zich weliswaar af in de 23e eeuw, maar was duidelijk gebaseerd op 20e eeuwse
problematiek, namelijk de Koude Oorlog, waarbij de Klingons de Russen symboliseerden. Wat
Star Trek zo uniek maakt, is dat Gene Roddenberry, het brein achter Star Trek, niet de
dystopische/post-apocaliptische kaart speelde zoals andere voorbeelden uit de Koude Oorlog:
A Clockwork Orange, The Day of the Triffids, Planet of the Apes, Mad Max, The Terminator, Judge
Dredd en Total Recall.
Nee, het ging allemaal goed komen. Hoe? Door onze geschillen aan de kant te zetten en het pad
van de rede, logica en technologie te volgen. Op de Star Trek Aarde is geloof uitgebannen,
evenals nationale grenzen, standenverschillen en armoede. Dus alle redenen voor oorlog en
strijd, want iedereen is gelijk. Een vrij communistische uitgangspunt eigenlijk.
Dit was af te zien aan de bemanning. De Koude Oorlog was op zijn koudst, de Cuba-crisis had
net niet tot een kernoorlog geleid en wie zat daar aan het roer van de USS-Enterprise? Ensign
Chekov! En wie zien we vlak na de moord op Malcolm X als communicatie-officier? Luitenant
Uhura! Ze was zwart én vrouw en had een belangrijke positie, een grote doorbraak in die tijd.
Ok, nog wel met een erg kort rokje, maar dat hadden alle dames in de eerste serie. In Star Trek:
The Next Generation (1986 – 1994) werd de man-vrouw gelijkheid verder doorgevoerd en
droegen mannen en vrouwen hetzelfde uniform. Gelijkopgaand met de emancipatie beweging
zag je steeds meer vrouwlijke leidinggevenden, technici, artsen en soldaten in het ruimteschip
rondwandelen. Met als hoogtepunt Captain Jainway in Star Trek Voyager (1995 – 2001).
Dit welhaast geloof in een betere wereld is wat mij waarschijnlijk zo aanspreekt in Star Trek. Ik
wil, ik moet geloven, dat het uiteindelijk goed komt met de wereld. En zo vele Trekkies met mij.
Is hier sprake van een Trekkie religie?
Religie zelf lijkt niet bestaand voor zover het aardse karakters betreft en in de eerste serie
komt er geen religie aan te pas. Later wel, maar dan betreft het toch vooral de buitenaardse
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volkeren. Pas na de dood van Gene Roddenberry in 1991 komt er meer ruimte voor religie in
het Star Trek universum.
Bij Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999) speelt religie zelfs een hoofdrol. Tegen wil en dank
wordt commandant Benjamin Sisko door de gelovige Bajorans gezien als boodschapper van de
profeten die volgens hen in een wormhole leven. Dit uitgangspunt blijft gedurende de hele
serie leidend.
Roddenberry had zich lang verzet tegen het onderwerp van de film Star Trek V: The Final
Frontier (1989). Namelijk de zoektocht naar God. Het concept van de film was bedacht door
William Shatner, de Captain Kirk acteur. In deze film gaat de crew onder dwang van Spocks
halfbroer op zoek naar de mythische planeet Sha Ka Ree, de plek waar volgens de Vulcans
Creatie begon. De aanwezige Klingons denken dat dit wellicht Sto-vo-kor is, het Walhalla voor
gevallen Klingonkrijgers. En de aardse bemanningsleden beginnen er steeds meer in te
geloven, dat dit wellicht de plek is waar God te vinden is.
De Enterprise reist af naar het centrum van het heelal, weet door een barriere te breken en
vindt daar een eenzame blauwe planeet. En daar op die planeet vinden ze Een Verschijning.
Compleet met lang haar, grijze snor en dito baard, het lijkt wel God! God is verheugd hen te
zien, en wil graag weten hoe ze Hem gevonden hebben. Met een Starship. Fantastisch, precies
waar Hij op zat te wachten. Hij vraagt hen de Enterprise dichterbij te brengen, zodat hij
daarmee Zijn Wijsheid en Macht over het heelal kan verspreiden tot aan elke hoek van de
schepping. Ja natuurlijk wat een eer! Maar dan gooit Kirk roet in het eten door aan Hem te
twijfelen: “What does God need with a Starship?” Het wordt er niet beter op wanneer De
Verschijning vraagt wie Kirk is. “Who am I? Don't you know? Aren't you God?”. De verschijning
vraagt – al enigszins dreigend “You doubt Me?”. Maar man van de wetenschap als hij is, vraagt
Kirk om bewijs. Waarop de scheepsarts McCoy verschrikt roept: “You don't ask The Almighty
for his ID!” “Than here is the proof you seek” en het Godwezen bliksemt Kirk neer met zijn
ogen. Een kardinale vergissing. Spock herhaalt de vraag van Kirk en wordt ook
neergebliksemd. Als de Verschijning aan McCoy vraagt of hij soms ook aan hem twijfelt roept
deze uit” I doubt any God who inflicts pain for his own pleasure”. Spocks halfbroer ziet zijn
vergissing in. Dit kan God niet zijn, God doet zoiets niet en stort zich op de entiteit waarop de
anderen kunnen ontsnappen. Het wezen wordt uiteindelijk vernietigd door de Klingons. De
Klingons en de Federation sluiten, gelouterd door deze ervaring, een wapenstilstand (het is
1989, de Koude Oorlog loopt op zijn eind), eind goed, al goed.
Uiteindelijk toch een echte Star Trek film in het straatje van Gene Roddenberry: de rede
overwint alles. Live long and prosper my friends!
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Toen wij eens te Dokkum waren, lag aan de wortel reeds de bijl. Het Friesche heidenvolk bekeren, met een
bijlslag tot het heil!
Toen 1300 jaar geleden een Engelse monnik voet zette in Dorestad - het huidige Wijk bij Duurstede - had
niemand verwacht dat hij tot een tragisch einde zou komen onder het Friese volk. De reden voor zijn komst
was om de Friezen het evangelie te verkondigen. Hij kwam echter niet op uitnodiging en dat werd hem ook
duidelijk gemaakt. Nadat zijn eerste zendingsreis mislukte, trok hij zich terug en begon aan een campagne
onder de Germanen. Deze werd een succes en hij besloot op hoge leeftijd nog een poging te doen onder de
Friezen. Zijn hart ging uit naar het Hoge Noorden, echter moest hij dit uiteindelijk met de dood bekopen. Op
5 juni 754 werd Bonifatius te Dokkum vermoord.
Bonifatius is herrezen, waarheid overleeft de moord. De zuiv're leer is ons tot erfgoed, God is t'rug in 't Hoge
Noord!
Vreest echter niet! Het gedachtegoed van Bonifatius is niet met zijn aardse tempel gestorven. Op 5 juni
2010, na 1256 jaar duisternis, richtten enige verlichte geesten een dispuut op dat naar de welgeëerde
monnik vernoemd werd. Ook dit dispuut is niet op uitnodiging naar het noorden gekomen, maar voelde zich
desalniettemin geroepen om hun plaats in te nemen in de schone stad Groningen. We pretenderen niet de
zuivere, ware leer in handen te hebben, maar wij zoeken naar de betekenis en uitwerking van het goede
nieuws dat ook Bonifatius verkondigde.
Onze missie is bekeren, daartoe zijn wij hier op aard'. Met de poten in de modder, bier en Bijbel en een baard!
Hoe zoekt het Gronings Theologisch Studenten Dispuut naar de betekenis van het evangelie? Wij proberen
te werken voorbij de grenzen van het weten. Dit doen we door reflectie op de academische praktijk,
geloofsleven en kerk. Als christenen verbonden aan een academische opleiding proberen wij tijdens lezingen
en studieavonden de geleerde stof te verdiepen, tot opbouw van ons geloofsleven en uiteindelijk tot
verrijking van de eeuwenoude kerk. Bent je geïnteresseerd wat G.T.S.D. Bonifatius zou kunnen betekenen
voor jou? Bezoek dan eens een avond, je bent altijd vrij om te komen.
Lange dag nog!
Manoah Dangremond h.t. praeses
Pieter Auke van den Berg h.t. fiscus-assessor
Anne Verwoert h.t. abactis
Meer info: www.gtsdbonifatius.nl
Disclaimer: Bepaalde onderdelen van deze drieslag van G.T.S.D. Bonifatius
staan open ter discussie. Een baard is geen vereiste tot toetreding.
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Zwevo’s
Door: Jelle Wiering
In Nederland lees je de bijbel niet even in de trein. Althans, er vanuit gaande dat je niet zit te
wachten op marginaliserende blikken, dan doe je dat niet. In principe is dit niet iets nieuws.
Even simpel gezegd is er in de jaren zestig een stevig anti-christendom mechanisme
gemobiliseerd en dat mechanisme is er zeer goed in geslaagd om het christendom te
bestempelen als ouderwets en dogmatisch. Stoffig, dat is misschien wel het beste woord. Of
deze bestempeling terecht is laat ik even aan anderen over.
Nu heb ik gemerkt dat het christendom niet de enige religie is waar de mensen in
Nederland het hunne van denken. Wederom niet iets nieuws. Iedereen weet dat een groot deel
van de mensen in dit land afgeeft op Islam. Echter, de afkeer van religie gaat verder dan alleen
de religies die de meeste mensen meestal in ons hoofd hebben als ze het over religie hebben.
Neem spiritualiteit. Maakt eigenlijk niet zoveel uit welke definitie je nu precies
aanhangt. In Nederland ben je als je aan spiritualiteit doet al snel een zogenaamde “zwevo”. Ik
vind “zwevo” trouwens een fascinerende term, temeer omdat de term heel moeilijk te vertalen
is naar het Engels. Nederlanders willen over het algemeen geen ‘zwevo’ zijn. “Zwevo” zijn
betekent eigenlijk dat je niet echt van deze aarde bent. Nou eigenlijk, je bent er wel, maar je
zweeft boven de grond en snapt eigenlijk niet zo goed wat er allemaal aan de hand is in de
wereld. Je doet een beetje voor spek en bonen mee. Als je bijvoorbeeld in een discussie een weg
inslaat waarbij je suggereert dat een transcendent iets een rol zou kunnen spelen in je verhaal,
dan wordt je verhaal bestempeld als zweverig en word jij gezien als zwevo.
Hopelijk herkent iedereen die deze tekst leest deze marginalisering enigszins, want ik
wil er nu eigenlijk niet verder op ingaan. Ik wil liever nadenken over wat het nu precies zou
kunnen betekenen. Logischerwijs is wat volgt dan ook speculatie: ik weet geen onderzoek dat
zich hier op richt, helaas mijn eigen onderzoek ook niet, alhoewel het er wel aan relateert. De
voor de hand liggende en veel gemaakte conclusie met betrekking tot deze marginalisering van
religie of spiritualiteit, is dat ze allebei door steeds minder mensen worden aangehangen.
Gezien vanuit deze invalshoek zou de negatieve sticker die is opgeplakt puur een echo zijn van
een grotere, maar ook groter wordende, maatschappelijke veroordeling.
Nu is het zo dat ik, al kijkend naar de mensen die ik in mijn 26 jaar op deze aarde ben
tegengekomen, niet zou zeggen dat zij allemaal ‘keihard’ seculier zijn. Ik kom trouwens uit de
provincie Utrecht en daar ligt religieus, keihard seculier of zweverig zijn trouwens wel wat
anders dan hier in Groningen volgens mij. Desalniettemin ben ik er van overtuigd er voor veel
mensen in Nederland ‘meer is’. Ik ken veel mensen die zeggen dat alles verklaarbaar is en dat
er niets is dat boven het natuurlijke uitgaat, maar die op andere momenten toch aangeven wel
eens iets van een geest te hebben gezien. Anderen geven aan compleet rationeel te zijn en dus
(ik ga even niet op de problematische aanname achter deze ‘dus’ in) zeker te weten dat er niets
bovennatuurlijks bestaat, maar hebben wel een geluksboxer aan bij voetbal.
Om nog even verder te gaan op deze aanwezigheid van transcendente aspecten: tot nu toe ben
ik in mijn betoog alleen nog maar gebleven bij wat wordt gezegd. Als we naar spullen en
lichamen kijken wordt het helemaal duidelijk dat veel mensen soms denken ‘dat er meer is’.
Gelukspoppetjes, geluksbandjes, sportrituelen, Boeddhabeelden, tatoeages gezet voor
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overleden mensen, gelukvoetbalsokken, gelukdoekjes, mascottes en ga zo maar door!
Goed, wat is mijn punt nu eigenlijk. Mijn punt is dat ik denk dat religie, spiritualiteit en
zweverigheid in Nederland niet, zoals wij in de religiewetenschappen wel ongeveer allemaal
eens zijn, alleen veranderd zijn in de afgelopen 60 jaar, maar dat ze ook allebei ‘verstopt zijn’;
verstopt om sociale marginalisatie te mijden. Het is niet cool om religieus, spiritueel en
zweverig te zijn en het is daarom ook niet gek dat mensen hier liever niet voor uitkomen. En
eigenlijk is het niet alleen dat mensen er niet voor uitkomen: religie, spiritualiteit en zweverig
zijn in Nederland wordt dusdanig gemarginaliseerd dat ik denk dat veel mensen ook onbewust
alle associaties met een van die drie begrippen uit de weg gaan.
Is de geschetste negatieve connotatie van religie, spiritualiteit of zweverigheid iets wat
we moeten tegengaan? Is dit iets waar de huidige of misschien de volgende generatie iets aan
moet doen? Ik weet het niet. Ik denk alleen wel dat de in Nederland populaire, vaak in één
adem genoemde mengeling van rationeel, seculier en wetenschappelijk zijn, absoluut niet
gelijk staat aan de huidige werkelijkheid. Ik denk ook niet dat een dergelijke situatie in de
nabije toekomst zal ontstaan. Zowel de mens vandaag de dag als ‘the future generation’ zal,
denk ik, nog regelmatig even een beroep doen op het transcendente, wat dat ook mogen zijn.
Laten we ons niet in de maling nemen door klakkeloos aan te nemen wat mensen zeggen of
aangeven in enquêtes. De context waarin mensen zulke dingen beweren, in dit geval is dat een
klimaat waar religieus, spiritueel en zwevo zijn niet cool is, is ook belangrijk in beschouwing te
nemen.
Mocht je dit stuk interessant vinden, voor mijn artikel dat hier grotendeels over gaat, zie:
Wiering, J. (2016). “Others Think I am Airy-fairy”: Practicing Navayana Buddhism in a Dutch
Secular Climate. Contemporary Buddhism, 1-21.
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Gerardus van der Leeuw
Het studiejaar is weer begonnen en dus heeft ook weer een nieuw bestuur zijn intrede gedaan.
Dit jaar willen we voor iedereen aan de faculteit weer er een leerzaam en leuk studiejaar van
maken. Dit doen we door middel van een aantal vaste activiteiten. Zoals het Running Dinner
dat ook dit jaar weer een succes was en de Arbeidsmarktdag waarin studenten zich alvast
kunnen oriënteren op en klaarstomen voor de toekomst. Wij willen ons dit studiejaar richtten
op verschillende aspecten. Allereerst willen we graag de internationalisering op de faculteit
bevorderen, we willen meer actuele lezingen geven, ook in samenwerking met andere
verenigingen, en met de nieuwe activiteitencommissie willen we studenten een makkelijkere
optie geven om een bijdrage aan de faculteit te leveren, daarover kun je meer lezen hieronder.
Uiteraard blijft Employability ook een kernthema voor ons bestuur! We hopen jullie allemaal
te mogen verwelkomen tijdens een van onze activiteiten en daarbuiten zijn wij natuurlijk ook
altijd aanspreekbaar.
Met vriendelijke brul,
Bestuur Gerardus 2016-2017

Dit studiejaar bundelen de Feestcommissie, Datingcommissie, Specialedagencommissie
Pithogia, Sport- en Spelcommissie en Duurzaamheidscommissie voor het eerst de krachten in
één Activiteitencommissie. De activiteitencommissie zal de leukste activiteiten van deze
commissies behouden en organiseren, zoals faculteitsfeesten, de speeddateavond,
spelletjesavonden en de St. Patricksday Pubquiz. Ook hebben jullie ons misschien al gezien
tijdens de stoofpeertjesverkoop. De activiteitencommissie gaat er voor zorgen dat jij komend
jaar niet alleen maar aan je studie denkt, maar ook ontspant en leuke dingen naast je studie
doet. Om dit allemaal zo goed mogelijk te organiseren, kunnen we zeker nog wat hulp
gebruiken!
Lijkt het jou leuk om activiteiten te organiseren, gezellige vergaderingen bij te wonen en CVwaardige ervaring op te doen? Of heb je een goed idee voor een andere activiteit? Kom een
keer mee vergaderen en kijk hoe het is! We zijn nog op zoek naar een voorzitter en een
notulist, maar kunnen ook algemene leden gebruiken. Mail ons via: acsie.ggw@gmail.com
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One of the requests I received from a fellow student, was to ask him about an embarrassing
moment in his life. I had almost forgotten! “Most embarrassing moment? Can I go with my most
stupid mistake? When I was doing my dissertation research, I was in Paris. I left for Europe in
October and was spending four months in Rome. At the end of January, I was going to Paris for
three months. After that I would fly back to the US. In March, I called the United Airlines from a
payphone in Paris. I called and I said I would like to change my ticket; I knew I had to pay a
change fee but that was okay. So I told them my ticket details and they said ‘that’s strange, we
don’t have a booking’. I said well, I have a frequent flyer
number, here it is. And she said ‘I’m very sorry, I can’t find
anything’. After a while I looked at the date of my ticket, only
to realize I had accidentally booked my ticket back a week
after my arrival, haha! I had spend time for months and
months without realizing I never had an actual ticket back
after the three months would have passed… I nearly passed
out! It was such a shock to find out I had my missed my flight
by months!” Haha, at least now you’ll always double-check if something like that happened!
I had a great time with dr. Irving. I really hope to join some of his classes! My final question, is
the same as always. He had the following to say, when asked about an important, inspirational
advice to our students:
“During my first theology course, we had to write down a series of questions. Just endless
sheets of questions. And after a while, you had to write down a question that involved you and
a question. For example, when am I free? When will I know that I’m free? You write these
down, until you get to a critical question. One that you have to know, out of some interior
sense, you just have to know the answer to. The most important thing to do is to be vulnerable
to a question you do not know the answer to, and you need to know the answer to. Because
that’s where something interesting happens, where you learn something that changes you. You
come out of the course or out of the experience different. And that’s what’s alarming about it;
because you don’t know what you’re going to find out, and you know it’s important what you
find out because you need to know the answer to it. And it’s a little scary, because you’re
operating on yourself; and you’re allowing a text or what you’re reading or what you’re
experiencing to change you. And that can be alarming. But to me that’s where real learning
happens, and it’s a life skill too. To me that’s where maturing in one’s faith (if you’re a person of
faith) , maturing as a scholar, and maturing as a human being sort of intersect. You need to
kneel into the text. You don’t kneel before the text, you don’t stand above it, and kick it, spit on
it, or look down on it, but you kneel into it, in order to let it get you dirty. In order to let you
infect you a bit. You may still vigorously disagree with it, you may see problems with the text,
but never from the point of view of superiority, or from invulnerability. But always from the
point of view of allowing the thing to surprise you. Not for cheap thrills, but because something
matters to you.”
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someone who’s specialized in liturgical studies what genre he enjoys listening to. “I’m afraid
I’m horribly nerdy. I listen to classical music; in particular baroque, early choral or opera. I
don’t have my speakers yet, they are still on the way. I can’t wait for them to arrive! I also like
jazz, but I associate it with being out in a good bar.” When asked about film preferences, dr.
Irving mentioned titles that were unknown to me, but had very intriguing plotlines: “I don’t
like what I call bang-crash movies; science-fiction is not my genre. And I can’t cope with horror
movies, haha. Last year in Cologne I saw The Danish Girl. It’s based on a true story (on the
protagonist’s journal), and it’s about the first transsexual Danish artist. It was beautifully
filmed, obviously very moving, but very discretely done. Also script-wise, not much was said,
but major things were happening. I like the kind of film that deals in a very sensitive way, a
very complicated topic; that touches on big issues of humanity or what it means to be human.”
Whenever I ask someone about a ‘most favorite’ thing, I always realize straight after how I’m
never actually able to answer that myself. It’s something you used to be able to answer very
easily when you were little; but as you grow older, it just becomes harder and harder. “Most
favorite film? I really don’t know. But there are two films that I saw more than once. One was
called, Europa Europa. It’s a German/Polish collaboration, about a
young boy who grew up Jewish in Poland before the war. Germany
then invades Poland, and they try to escape towards Russia. In order
to survive, he keeps changing his identity and narrowly escapes every
time. It’s a very interesting film about identity, who you are and your
family’s past, and trying to cope with it in a very dangerous
environment.” To show that he doesn’t lack a sense of humor, dr.
Irving mentioned a film that took me by surprise, I loved it! “There’s a
New Zealand film – New Zealand has a tradition of some rather dark,
humorous splatter films – called Black Sheep. It’s about a monster
sheep that eats everybody, haha. I love that film! Gruesome, but very
funny.” I instantly had to think of Peter Jackson’s Braindead, and I only just then realized it’s
also from New Zealand. Perhaps I could write my thesis on a possible link between New
Zealand folk tales and these contemporary narratives revolving around bloodthirsty, gory,
man-eating animals.
Something most of us have noticed right away, is dr. Irving’s unique sense of style. I was
curious to know his inspiration, and how he felt about it; was he aware of the fact that he’s
stealing the faculty runway with his sense of fashion? “Haha, it has developed over time. I only
got the moustache in January! It seems that it fits me; I like kind of a classic style, but I don’t
want to seem like I’m in costume. As if I’m in a film and I haven’t found my way to the film set.
But I like to have a slight edge that makes it a little bit different. But I don’t actually think of
myself as having a good style! When I was a student I got these trousers, they’re vintage 70’s.
Slightly flared and really strong stripes. I can’t throw them away. But you couldn’t wear that in
the streets, not even back in the days. You could wear them in New York though, that’s what I
love about New York; people wear all kinds of crazy things!” I recommended De
Schoenenfabriek, feeling like it would fit his style perfectly; as it turned out, he had already
noticed the store!
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Off course, a recurring question in Dei Facto interviews is: what
was their dream job when they were small? “Well, that’s a good
question. I think the earliest thing I wanted to be was…Santa Claus,
haha. And then I wanted to be a postman, because I thought that
would be close enough; bringing people letters, cards, and presents
(obviously not bills!).” In high school, dr. Irving initially thought he
might be interested in becoming an architect. “I remember I liked
big books of classical architecture. But I didn’t really take any
classes related to becoming an architect, haha. It was an early sign
of being interested in sacred space. And even in high school I was
very interested in liturgy and theology.”
Moving on to his first impressions of Groningen. What were his expectations of the Dutch? And
of Groningen in particular? “I had heard Groningen was a charming town. I knew dr. Mathilde
van Dijk from Notre Dame, early on in my graduate studies. She told me about Groningen. I had
an idea of a smallish but charming town in my head.” So far, he has liked all the Dutch people
he’s met: “What I always liked was a sort of forthrightness; direct and to the point. I appreciate
the openness about it. What I wasn’t aware of is that actually alongside their bluntness – it’s
almost stereotypical, everybody says it – I find the Dutch very softly spoken. It may be because
I’ve lived in New York before and it’s very loud. I’d say the Dutch are direct, but also respectful
and not aggressive.” Since he’s worked and lived in New York before moving to Groningen (he
lived in Cologne in between). I was very curious to know more about his time there, seeing it’s
quite different compared to Groningen I’d expect. “The seminary I worked for had its own
faculty housing, in Chelsea, Manhattan. It’s a series of villages; it’s very densely populated, and
every five blocks or so the neighborhood changes. I certainly enjoyed living there!”
One way or another, it seems I always end up talking about food, or eating in general. So, what
about the Dutch foods? “I had very good Indonesian food when I just arrived in Groningen! And
I have been to a Greek restaurant up north of the city. I also enjoyed this place called Pernikkel;
more of a lunch place I think, but very good!” And naturally, I was curious to know his food
preferences in general: “I enjoy cooking! I’m not entirely vegetarian, but I cook very little meat.
I’m not sure how I feel about that; the mass production of meat is very abusive and disturbing. I
always buy organic vegetables and if I buy meat, I buy organic as well. I’m not fond of tripe I
have to say. It’s spongy. I never really understood the fascination for it. I only prepared it once
and I don’t think I’ll prepare it again, haha. For my research in Southern Italy, I travelled to
Cassino a lot. I used to go to this cheap little trattoria, and when I first went there I asked if
they could give me a typical, regional dish. They said oh, I know what you want! She gave me
tripe. I managed to eat it though, haha.”
We then moved on to the topic of music and film. I asked him if he listened to music, and if so,
what genre he preferred. Looking back at it, I suppose it was slightly silly of me to ask
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An Interview
with dr. Andrew
Irving!
By: Carien van der Velde

-

Assistant Professor Religion and Heritage
Perfect city: Rome
Member of the Anglican church
Studied, worked, and lived all over the world;
but has yet to visit Prague!

Our faculty recently welcomed new staff members to the Department of Christianity and the
History of Ideas! Dr. Andrew Irving is one of our new professors, and I was lucky to interview
him for the Dei Facto :-) Growing up on a dairy farm in New Zealand, dr. Irving went to study at
a university in Auckland, the largest city of northern New Zealand. “I double majored in French
and German. I was thinking about becoming a monk or a priest, I wasn’t sure. I really wanted to
study theology. But everybody told me, you should study other things first. So when I studied
French and German, I developed interest in medieval studies.” After obtaining his bachelor’s
degree, he initially planned to do a master’s degree in medieval French and German. “But then I
thought, wait! I wanted to study theology! So I did. The first degree is a bachelor degree and I
was emphasizing more on pastoral theology. Afterwards, I worked in a bookstore. I was still
thinking of priesthood. And I developed interest in liturgy while I was doing my theology
degree. After managing a bookstore for about five years, I decided to study liturgy.” Since there
wasn’t a program in New Zealand to do so, he visited the Melbourne Divinity School in
Melbourne whilst being on holiday there. “A professor suggested I should go to the University
of Notre Dame. There I did extensive summer school programs, and in 2001 I did a two years
masters in liturgy, primarily designed to prepare you for
doctoral studies. I applied and got into the Medieval
Institute in Notre Dame because my interest in medieval
studies reawakened. I was on my way to do a doctoral
study in medieval studies, in medieval liturgy. I didn’t lose
sight of my liturgical interest, but I was focusing on
particular subjects in the middle ages.”
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me-down’, I excused myself to the lady for the snot and laid myself down on the couch in the
waiting room and tried to sleep while waiting for the payment to go through (which it did only
one and a half hours later, whoop!). After finally arriving at the hotel I went straight into a twoday hibernation, only leaving the hotel room to get a massage and a mani/pedi. The next days I
spent at the beach and poolside, consuming, following dr. Erin Wilson’s advice, or rather,
command, a ridiculous amount of gin-and-tonics. Living the good life and such.
When it was time to face real life again and book a return ticket to Sulawesi, I started to
feel quite sick and a massive lump formed in my stomach. The idea of going back, being a social
butterfly and just smile and nod, scared the proper life out of me. I gathered from my extreme
reaction that perhaps I had been slightly more affected by the whole Indonesian experience
than I liked to admit. And well, to be fair, ‘shit’ may very well ‘be as it is’, but when you get on
that plane to wherever; you do bring yourself along on the ride. While one definitely should
adopt a more ‘just go with the flow’ attitude when abroad and ‘take shit’ for the ‘shit it is’, that
does not mean that you can turn yourself and your Western uptightness completely off. I like to
have a certain control and input in my own projects. So, no, it’s not ok if decisions about the
research are made without consulting me. And honestly, why would you let a researcher come
out to the other side of the earth when you haven’t figured out the project’s contract?! And, as a
car rental company, how can you possibly not check if the drivers that you’re putting to work
are well rested?! And, in a district with two million residents, how can there not be a proper
hospital where they can make x-rays for when foreigners get their hands stuck in a toilet when
they fall in the shower?! All the frustration of the last few weeks came out at once when
arranging that ticket. So, I did what I always do when in panic; I called Iris. We swore together
on all ‘the shit’ that wasn’t ‘just shit’ anymore until we had depleted all creative ways to take
the piss on my situation and were awfully pleased with ourselves. And also, I was good to go
again.
Why share this semi-tragic, slighty self-pity-ish story you might ask? Well, I have two pieces of
wisdom for the ‘generations’ after me that will go out into the wide world for fieldwork that I
would like to share: 1. The motto ‘shit is as shit is’ is a valid and rather useful one. BUT! Please,
allow some room for ‘ok, this just bloody sucks’. You’re not going to be any less independent,
open-minded or awesome by admitting that some things in other cultures are just ridiculously
frustrating. 2. Find yourself an Iris (or borrow mine, you know where she works ), someone
that you can go all ‘Malinowski’s diary’ on and just rant without being judged. Trust me, it
helps.
Roos Feringa – 15-10-2016. MA Religion in the Public Domain. In Indonesia for a research
internship in cooperation with the CRCPD and Mensen met een Missie. Check out the amazing
work the Mosintuwu Institute does at http://perempuanposo.com/.
Pic. 1 The Dodoha of the Mosintuwu Institute
in Tentena, Poso, Central Sulawesi. My
beautiful home for a few months.
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On ‘shit’
By: Roos Feringa
“Oh well. Shit is as shit is”, I said cheerfully to Iris (yes, the Iris from the front desk at the faculty
with the purple/green/pink/blue hair) over the phone when she told me it was “ok to be
upset”. I had been in Indonesia for five weeks and practically everything that could’ve gone
wrong or different than planned, had gone wrong or differently. It was certainly not the first
‘shit is as shit is’ she had heard me say over the past few weeks. This particular ‘shit is as shit is’
had been related to the nibble a dog had taken out of my face, forcing me to leave my fieldwork
in Sulawesi and travel to Bali to get immunoglobulin shots against rabies. Leaving was rather
unfortunate because, apart from having two holes in my face that might leave scars, I was also
facing an even further delay on the research I was conducting. Due to a contract issue between
two Indonesian NGOs I work with, I had been forced to wait three weeks before being able to
start interviewing. So, now that I had finally started, I suddenly had to abort mission and go to
Bali as soon as possible for vaccinations. Bummer.
My adopted ‘shit is as shit is’-life motto, helped me shrug off the initial feelings of panic and not
go into an overcompensation rescheduling fit though. If I may make a bit of generalisation, ‘we’,
‘Westerners’, are known throughout the world for being perhaps quite control-freaks (or so
I’ve been told by Turkish friends, as a reply to the tantrum I threw at the Turkish residence
permit-office after I was told for the sixth time “to come back tomorrow”). So, when I had
packed my massive suitcase and went off to Indonesia, I made an agreement with myself to just
“be cool”. Not to be too Dutch. No need for uptightness, you’re experienced in living abroad.
Take things as they come. You know, “shit will be as shit will be, Roos”.
For five weeks this strategy worked splendidly. I was fine waiting for permission to start
researching for three weeks after arriving. “Shit happens.” When I fell in the shower and
bruised my hand, ribs, knee and toe so bad that I couldn’t walk, laugh or write properly for two
weeks, I was cool. “No biggie.” Being bitten by a dog in my face? “Let’s get me some
vaccinations and be on.” Driving to the airport in the middle of the night and the driver falling
asleep while driving on a tiny road in the mist through the mountains with a ravine on the side
of the road? “Oh well, I have a drivers license, let me show you how it’s done.” Stuck at the
airport with a few hours delay due to an earthquake and tsunami? “Oeh, score! Free food!”
When I finally arrived at the hospital in Bali in the middle of the night, I was knackered. I hadn’t
slept in two days due to the nightly drive I had to make the previous night. And when the
doctor lady casually told me there was a problem with the computer system and we had to
wait until it was fixed before they could accept my health insurance’s credit card details, I
started to laugh. Well it was more of a snort actually. One of those bursts that start out as
laughter but mid-laugh suddenly turn into a kind of howling and then into an odd, ‘please, let
no one be here to witness this’ types of crying. As if your body isn’t sure which one to
choose, laughter or crying, and then just decides to make a combination of the both and throw
in some snot and hiccups as well. But oh well, since I was being all ‘happy-go-lucky, nothingcan-bring10

Off course I cannot do anything with the stories I hear if they are not told to the students I
represent. Therefore I organize a general student meeting (GSM/or ASO in Dutch) twice a year.
All the students of the counsels and education committees will be present at this meeting, so
you can ask all your questions and tell us your complaints or feedback. Maybe you don’t like
the coffee in the machines, maybe you are dissatisfied with the classes or maybe you have ideas
to make the faculty more sustainable. If so, please tell us during the GSM’s!
You can also contact any of us outside these meetings. For specific educational questions or
complaints, please contact the educational committee members (octhrw@rug.nl, for Religious
Studies: Anne-Maaike Ekkelkamp and Laura Rolsma, for Theology: Pieter Auke van den Berg
and Rebecca van den Born, for the masterprograms: Forrest Bender-Kentwell and Johanna
Sopanen). For questions about the faculty policy, education and research you can contact the
students of the faculty council Maruja van Ommen (m.i.d.van.ommen@student.rug.nl), Astrid
Stoker (a.stoker.3@student.rug.nl), Willem Westhuis (w.g.westhuis@student.rug.nl), Harmen
Grootenhuis (h.grootenhuis@student.rug.nl) en Roos Feringa (r.feringa@student.rug.nl). If you
don’t know where to go, or you have other questions, please feel free to contact the student
member of the faculty board: Kyra-Tiana Kers (c.s.s.c.kers@student.rug.nl).
This is my story for today. I will write a column for the next editions of the Dei Facto, allowing
you to be up to date every block! I will see you all at the next meeting of the GSM/ASO!

A big hug,
Sam the Bear
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Prof. X. didn’t complete the sentence. He felt he needed some inspiration to figure out the
next part; he couldn’t force it, had to keep patient and wait for the right words to come. So he
stood up, put on his coat, switched off the light and left the office. Outside of the faculty gate a
chill wind gust blew on his face. He lifted the collar of his coat and started walking along the
street. After a short while he saw an old man sitting on the sidewalk. He roasted chestnuts in
a pan while cheerfully singing a folk song:
“Birds fly south and clouds float back to the sea,
but men roam and ramble, where’s their home?
The professor had a sudden realization: proverbs were neither instructions to follow nor the
remains of an ancient wisdom. There were no secrets to discover in them. They simply
represented man’s way of “adjusting” himself to the world. “We create and repeat these
sayings – he thought - like we put embroidered curtains on the windows of our houses and
flowers on our terraces. Lovable lies, perhaps, or indulgent truths making us feel home under
heaven”.
He realized how his studies along the years had created a distance between himself and all
things around him. He had been classifying and analyzing; he had been (and indeed he needed
to be) objective, impartial, cold… and yes, cruel in a way. Thus he had driven away from the
world, and those proverbs he was writing were perhaps a way of reconciling with it.
- A cone of chestnuts, please – he said to the old man while rubbing his hands together for
warming them up.
He took the little bag and thought that the warmth emanating from it was very pleasant in
that cold. He walked on slowly, peeling and eating the chestnuts. It was a sweet taste he hadn’t
tried in so many years. He gazed at the oak trees and the steep red roofs, then at the skies
streaked with wispy grey clouds and he felt that all that belong to him and he belonged to it, in
such an intimate and mysterious way that it would have been indelicate and even shameful to
try to explain it in words.

Studentgroup Active
Consultation (SAM)
By: Sam de Beer
I have been the faculty mascot for a few years now, and represent the cooperation between
the various consultation students. My name is Sam the Bear, and the abbreviation SAM stands
for the “Studentengroep Actief Medezeggenschap”, or Studentgroup active consultation. Most
of my days, I sit in the faculty hall where I can eavesdrop on your stories about the study. I
also have a facebook page where I inform you of all the important and nice things to know and
do at our faculty. Follow me as soon as possible, because more likes is nice.

8

The Next Generation
By: Giacomo Baggio
“The next generation…” Prof. X. wrote on a small notebook. He pondered for a while on the
words to follow, then rested his hand, raised the eyes and glanced through the window. It was
autumn, and the red leaves of the trees were shaking at the blows of a cold wind, a scene
which brought to his mind Homer’s verses about the men’s coming and going in the world as
leaves year by year upon the trees.
The professor was about to retire after a long career in the academia. A respected authority
in the field of Hebrew studies, he was expected to publish his ultimate study on a corpus of
Hebrew Manuscripts related to the Biblical literature. All his fellow scholars and friends were
talking with excitement about that and he was feeling flattered but at the same time slightly
annoyed by the burdensome assignment and the subtle pressure it brought about. He should
be working on that, producing the research masterpiece which was to constitute his life
achievement. But instead, there he was, writing aphorisms on his notebook, almost secretly,
and greatly enjoying it, like a schoolboy dodging his duties and indulging in secret hobbies.
That habit had started a couple of years before. At that time he had written a conference
paper in which he had collected, categorized and analyzed many proverb-like sentences from
the Bible. There were recurring stylistic patterns in those short, sharp sayings crystallizing
the wisdom of the ancients and he wanted to find out more about their construction, their
purpose and meaning.
During that conference, while having lunch with the other speakers he was sitting next to a
white bearded old rabbi.
“What an interesting paper you presented, prof. X.! – the rabbi had complimented him –
Indeed, the Bible is full of wisdom and every proverb hides immeasurable treasures. However,
while listening to your presentation I couldn’t help but thinking that actually for many
proverbs in the Bible one can find other ones with opposite meaning.
So what is the true scope of those wise remarks? Are we supposed to learn and apply them in
our lives? And in this case how do we deal with their contradictory nature? And again, is
wisdom something we can learn from the ancients, or are men of all ages bound to pass
through the world like deluded fools who call wisdom the sum of their failures and mistakes?”
The rabbi had no answer for those questions which remained suspended like fine particles
floating in a narrow beam of light. The professor kept thinking about that more and more
often, and at some point, almost without realizing it, he started writing down on a little
notebook his own proverb-like sentences and aphorisms.
He couldn’t explain why, but since that moment he had started feeling a sensation of relief. He
was less obsessed with the problems and contradictions emerging from his research and had
become more serene also in his private life, to the point that even his wife found him less
irritable and grumpy.
---
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Cooking Corner #Breakfast
By: Kyra-Tiana Kers
Most of the time, I don’t know what to eat in
the morning. Bread is often too dry, yoghurt
too sour, and a cracker is not enough. After
several weeks of hopeless attempts to eat bread,
yoghurt or crackers, I gave up. But, of course, I
have to eat something in the morning, and
that’s why I started a search for the perfect
breakfast meal. I already tried a few that I really
wanted to share with you!
#1 The green smoothie
I know, everyone is talking about it on the
internet, and by now it is a cliché. But that
doesn’t mean that it is not a good solution to
my breakfast problem. I have tried a few, but I
am the most fond of this one:
❏ 1 banana
❏ 250 ml orange juice (freshly squeezed,
can be done in the supermarket)
❏ 150 ml mild yoghurt
❏ a handful of mixed nuts
❏ Optional: a spoonful of mixed seeds
Step 1: grind the nuts. Step 2: mix everything
in the blender. Easy peasy.
#2 Omelet rolls stuffed with apple and cottage
cheese
I tried this one this weekend, and it is
absolutely delicious! You can season the cheese
mix the way you like it.
For the omelet:
❏ 1 egg per person
❏ 1 spoon of milk
❏ salt and pepper
Mix the egg with the other ingredients and
bake it in the pan on both sides.

For the stuffing:
❏ ½ apple per person, grated or in small
pieces
❏ 3 Spoons of cottage cheese
❏ 1 spoon of mixed seeds like
pumpkinseeds
❏ a pinch of cinnamon
❏ a pinch of thyme and chives
Mix the ingredients together. Note that you do
not add too much cinnamon, because it is a
strong flavor!
#3 Pancakes of egg and bananas
My mother started a low carbohydrate diet last
summer, and we tried this recipe together as a
replacement of bread in the morning. This one
is my favorite so far and ready in 5 minutes.
❏ 2 eggs
❏ 2 bananas

❏ A pinch of cinnamon
❏ A teaspoon of honey
Step 1: mash one banana until it is a pulp
Step 2: mix the eggs one by one through the
banana pulp
Step 3: add the honey
Step 4: bake 2 pancakes of the batter
Step 5: fill the pancakes with a sliced half
banana, and add some cinnamon.

Have a nice breakfast tomorrow!
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even halfway yet. Darn it. “Hehe, why do you think that?”, I asked. He grinned and looked down
whilst smoking his cigarette. “Well, you know, haha. Taking your origin into account…”. My
origin? I was sure I never told him where I was originally from. Off course, he certainly
couldn’t guess I flew from whichever Asian country he thought I was from to the Netherlands
in 1988. I smiled at him and replied. “Haha yeah I can see that”. Should I explain it to him? Nah.
I finished my coffee and cigarette, and left. But how did he come to think I would feel closely
associated with Buddhism? Was it my ethnic appearance alone that made him guess?
When being in the company of native Asians – I apologize for the broad term, but within this
specific context it only serves to make my point to describe ‘the other side’ of these experiences
– the opposite happens. I get picked out so easily, without even having to start a conversation.
During conferences at our faculty or when exchanging a glance with Asian international
students, it becomes instantly clear to them that I do not ‘carry’ any sorts of Asian cultural
aspects within me. I find it very fascinating how we are able to semi-recognize partial cultural
identity features based on these specific bodily, physical qualities; beyond appearance alone.
Or perhaps it is not correct to say ‘physical’, as this shows that it’s barely physical at all. From
this perspective, the body merely functions as a ‘vessel’, and carries your own, unique
background. Despite sharing ‘similar racial features’, it seems a basic facial expression can
unveil a crucial part of your course of life.
I remember noticing a new girl walking around the faculty whilst sitting at the frontdesk last
year. I had a very strong feeling she was Korean. After building up some confidence, I decided
to approach her. But I was still a bit anxious, which ultimately led to me blurting out the words
all at once: “Hi hello are you Korean???”. Oops. If she hadn’t already guessed I was not actually
Asian myself, my ‘Dutch directness’ must’ve given it away at that particular moment. After this
awkward introduction, we met up for some coffee later and I asked her if she could tell
beforehand that I was originally born in Korea. She answered: “You look Asian. But when
looking at you, I noticed something was ‘culturally different’; something I couldn’t quite put my
finger on”. I explained to her how I can feel like I’m somewhat ‘deceiving’ people with my
ethnic appearance; how waiters always give me a suspicious look when I ask for a knife and
fork in an Asian food restaurant; how I felt awkward whenever the teacher asked a question
during a lecture on Asian philosophy, because of how a lot of fellow students would unjustly,
subtly turn their heads to me; and how I basically feel like a person in a flower-costume in a
field of flowers when moving through a crowd of native Asians.
I apologize, because, I have absolutely no clue what my story has to do with our theme, “The
Next Generation”. Any ideas? Please share. But there is a Korean proverb, ‘aneun gildo
muleogara’. The literal translation is ‘even if you know the way, ask one more time’. It means:
don’t assume you know anything perfectly well, there are always unknown or unexpected
details. Thank you Google Translate.
Anyoung hee gyeseyo!
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The Adventures of
Frontdesk Employees
By: Carien van der Velde
Being born in Asia but raised in the Netherlands has led to numerous situations where I would
be confronted with underlying assumptions based on my ethnic appearance. I’ve always found
it remarkable to see how this can revoke a broad amount of different ideas; thoughts that are
not spelled out in words, but become clear beyond literal verbal expression. I feel grateful
whenever these encounters occur: you’re given a raw glimpse in someone’s framework of
cultural ideas. It can be beautiful, refreshing, odd, and sometimes disturbing all at the same
time.
I can recall a situation where a package would be delivered, addressed to a staff member of our
faculty. I greeted the delivery man politely in Dutch. He laid down a big cardboard box, I
instantly looked to see who it’s meant for (always get excited when big packages arrive). As he
was taking out his…what’s it called? The device where you have to type down your name and
give your signature? Well, whilst he was grabbing that thing, I felt as if he was a little bit
nervous. I couldn’t tell why; but it left me feeling a little anxious as well. I mean, hello. I’m the
least bit intimidating. He was taking his time, leading me to look around a bit. When he finally
finished whatever he was typing down, he looked at me, scratched the back of his head, and
said: “Could you type down your name yourself? I’m sure it’s much too complicated for me to
type it”. I didn’t understand. Perhaps he was dyslexic. “Sure!”. After typing my name and giving
my autograph, he took the device back and looked at the screen. He looked at me. He looked
back at the screen again. “Oh, haha. I didn’t expect that. Bye!”. He left the building, as I still sat
there with what I think must’ve been a subtle frown on my face. Awkward, I thought. Why
would he think my name is ‘complicated’? It wasn’t until a few hours after, while emptying the
dishwasher, that I realized: oh DUH, he must’ve thought I was Asian. Ah but off course! Because
I do look Asian.
Apart from supposedly having an Asian name, every now and then my ethnic appearance also
creates the assumption of being Buddhist. One day, as I took a break to smoke a cigarette
downstairs, I was unexpectedly joined by a philosophy student who I had met before. After
accepting this would not be a quiet, solo smoking-moment, I decided to ask him why he chose
his current major. He asked me the same and after I explained, he followed: “I assume you feel
most affinity with Buddhism”. I’ll have to add: whilst explaining to him why I studied religion, I
did not mention Buddhism once. So again, I didn’t understand straight away how he came to
this conclusion. I mean, my parents were catholic. On the other hand, I did meet him during my
course on Asian Philosophical Traditions. I was hesitant on asking why he thought I’d feel most
relatable to Buddhism. After all, it didn’t matter. But looking at my cigarette, I noticed it wasn’t
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From the editors
We're already two months into the
academic year and the first exams are
right around the corner! To offer you
something different than academic
literature, we present to you the new Dei
Facto with the theme ‘The Next
Generation’, following the theme of the
introduction camp.
This edition is packed with stories; about an
internship abroad, adventures of our
frontdesk employees, and an exclusive
interview with the new professor Andrew
Irving!
Curious?
Find a spot on the (faculty)couch,
keep calm and read on!
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