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Redactioneel
Dit weekend is het alweer kerst, en om
de faculteitsgemeenschap niet te
vergeten tijdens de vakantie bieden wij
jullie de gloednieuwe Dei Facto aan met
als thema ‘levenskunst’!
Was je altijd al nieuwsgierig naar het
leven elders op de wereld? Sla dan gauw
de bladzijdes om, want er is een
inspirerend artikel te lezen van onze
eigen international officer! Daarnaast
kun je ook weer lezen over mogelijke
toekomstperspectieven, want laten we
eerlijk zijn: het vinden van een baan is
ook een hele kunst! Ook de gast- en vaste
redactie zijn weer druk geweest, dus
blader snel verder.
De redactie van de Dei Facto wenst jullie
hele fijne feestdagen en een gezellige
jaarwisseling toe! Tot 2017!

Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen
Facblad.ggw@gmail.com
Dei Facto is het faculteitsblad van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
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Villa dei Misteri:
Overlevende kunst
Door: Carolien van Krimpen
Toen mijn vader anderhalf jaar geleden per se nog even naar de Villa dei Mysteri wilde toen we
in Pompeii waren, was ik eerlijk gezegd niet zo enthousiast. Het was warm, en het zand in mijn
sandalen maakte de wandeling naar de afgelegen villa ook niet echt aantrekkelijker. Maar mijn
vader had zich al weken beziggehouden met de villa, dus mijn zusje, mijn moeder en ik
slenterden –heuvelopwaarts- richting de villa. Hoe mooi zou het zijn als ik zou zeggen dat ik
vond dat het het allemaal waard was zodra ik in de beroemde ‘room of the great fresco’ stond?
Nee, nee sorry. Pas toen ik afgelopen maand een essay schreef over de fresco’s besefte ik hoe
interessant het écht is.
De Villa dei Mysteri heeft zijn naam gekregen vanwege het thema van de fresco’s; deze werden
vrij snel geïnterpreteerd in de context van de Bacchuscultus, een populaire mysteriecultus in
de Oudheid. Bacchus, de god van de wijn, werd aanbeden door dronken te worden en, naar
speculatie, orgies te houden. Tegenwoordig zijn er meerdere interpretaties van de fresco’s en
wordt de naam dus ook geassocieerd met het mysterie van de afbeeldingen en de functie van
de ‘room of the great fresco’.
Allereerst, de afbeeldingen. Het thema van de fresco’s is volgens sommige de mysteriecultus,
volgens anderen het huwelijk, en weer anderen denken dat het over het leven van Bacchus
gaat.
De vier muren van de kamer zijn allemaal
beschilderd, met in totaal 29 figuren, meestal
onderverdeeld in 10 scènes. De meest
interessante, en bediscussieerde, scènes zijn
scène V t/m VII.
In scène V zie je een Silenus (een metgezel van
Bacchus) die een vaas vasthoudt. Een satyr kijkt
in de vaas, of drinkt hieruit, en een andere satyr
houdt een masker achter de eerste. Wat gebeurt
hier? Wordt er wijn gedronken, en wijst het
masker naar de functie van Bacchus als god van
het theater? Dan zou het slechts om de verering
van de god Bacchus kunnen gaan. Of kijkt de
satyr via de vaas naar het spiegelbeeld van het
masker en is er een diepere betekenis? Volgens
sommige interpretaties ziet de satyr de toekomst
in de vaas.
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Scène zes laat de bruiloft zien van Bacchus, te herkennen aan de klimopkrans op zijn hoofd, en
Ariadne. Hoewel, er zijn ook onderzoekers die beweren dat het gaat om Bacchus en zijn
moeder, Semele. Wat het natuurlijk niet makkelijker maakt is dat bovenste deel van deze scène
zodanig beschadigd is, dat haar hoofd niet te zien is.
Scène zeven, vaak ‘de onthulling van de phallus’ genoemd. Maar wijst dit naar Bacchus’ rol als
god van vruchtbaarheid, of naar vruchtbaarheid binnen het huwelijk? Daarnaast staat een
gevleugelde vrouw, Telete (de dochter van Bacchus), of een personificatie van divine madness,
of Aidos, schaamte. Hoewel in eerste instantie gedacht werd dat zij de vrouw ging slaan die de
phallus onthult, zijn de onderzoekers het er tegenwoordig over eens dat ze het knielende
meisje in scene acht gaat slaan. Waarom? Wellicht wordt het meisje ingewijd in de cultus, en
wordt ze daarvoor eerst geraakt door divine madness. Of ze wordt geraakt door schaamte, vlak
voor haar huwelijk. De meningen zijn verdeeld.
Ook de functie van de kamer is onzeker. Volgens velen was het gewoon een eetzaal, en dienden
de fresco’s slechts als decoratie. Volgens anderen werd de kamer gebruikt voor rituelen van de
cultus. Weer anderen zeggen dat het de kamer van de vrouw des huizes was, de domina. Dit
vanwege de vele vrouwen die afgebeeld zijn op de fresco’s. Maar vrouwen hadden dan ook een
belangrijke rol binnen de Bacchuscultus.
Waarschijnlijk zal het nooit met zekerheid vastgesteld kunnen worden wat de goede
interpretatie van de fresco’s is, en blijft het altijd een mysterie. Maar is dat niet juist het mooie?

Ο Φοίνιξ, de veredelde haan
Wat was er eerst, de feniks of de vlam? Dispuut S.T.A.O. Alektoor is
terug van weggeweest en zal in 2017 herrijzen uit haar as. Dat zij
zich een paar jaren stil heeft gehouden, betekent niet dat zij is
gevlogen. Dit is dan ook direct het jaarthema waar wij mee van start
gaan! Alektoor werd dit jaar 70 jaar en daarom lijkt het ons leuk om
met geïnteresseerde religiewetenschappers en theologen het
nieuwe jaar te beginnen met een etentje op maandagavond 9
januari vanaf 18.30 uur aan de Rijnstraat 2b. Hier zullen wij
uitweiden over de gang van zaken, maar onthoud: gezelligheid staat
voorop!
Maruja van Ommen, Joanne Stoel en Anne-Maaike Ekkelkamp

Lijkt het je leuk om hier bij te
zijn of heb je vragen?
Stuur dan voor 6 januari een
mailtje naar
joanne_stoel@live.nl.
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Filmrecensie:
Hommes

Loin

Des

Door: Giel de Jong

Ieder thema heeft een inkoppertje, en in dit geval was dat The Big Lebowski; als er ooit een film
over levenskunst bestaan heeft! Met thema’s als vrijheid, vriendschap, bowlen en de
schoonheid van kleine dingen, mag de film een filosofisch traktaat heten, een epistel, een
opbouw naar het religieuze credo: ‘The Dude Abides’. Maar laten we eerlijk zijn: welke student
heeft deze film nu nog niet gezien en haar leven ermee ingekleurd? Exact. Daarom een
volstrekt
andere
keuze.
Loin des Hommes (Far from Men) (2014) is gebaseerd op L’Hôte (vind die O met dat
dakje maar eens in Word), een kort verhaal van de Franse existentialist Albert Camus. Dit lijkt
me iets goeds aangezien je in academische kringen soms geacht wordt om dit soort jongens
gelezen te hebben. Je wilt niet door de mand vallen tegenover die eikels die het wel lezen, dus
kijk gewoon de film. Het verhaal speelt zich af in 1954, niet lang voordat Frans-Algerije ‘Frans’
van zich afschudde. In deze roerige tijden volgen we Daru (Viggo Mortensen), een ex-militair.
Zo eentje die meer dan genoeg bloedvergieten heeft moeten aanschouwen en er een
humanistische afkeer voor heeft gevormd. Daarom is hij de onderwijzer geworden op een klein
schooltje in de bergen, en dat is dan ook het enige cliché waar de film dankbaar gebruik van
maakt.
Daru, die reservist is gebleven, wordt op een dag bezocht door een meerdere die een
gevangene (Reda Kateb) begeleidt. Zijn orders waren om de overtreder naar Daru te brengen,
zodat Daru hem naar het volgende dorp kan begeleiden waar hij geëxecuteerd zou worden. Een
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gevangene begeleiden naar zijn dood is iets waar Daru weinig zin in heeft. In de eerste
instantie weigert hij dan ook en laat hem gaan. De gevangene, die zijn neef vermoord zou
hebben, is er gek genoeg op gebrand dat hij naar het volgende dorp gebracht wordt. Hij weigert
het aanbod om vrijgelaten te worden en Daru ziet zijn passiviteit voor lafheid aan.
Omdat de dorpelingen van de gevangene hem op de hielen zitten, en een eenzame
omzwerving door de bergen van Algerije zonder twijfel zijn dood zou betekenen, besluit Daru
om hem toch te begeleiden. Onderweg worden zij gevangen genomen door guerrillastrijders
van het Algerijnse verzet en weer bevrijd door Franse militairen die met een imperialistisch
gebrek aan mededogen de onafhankelijkheid de kop in willen drukken. Ze worden blootgesteld
aan alle gevaren van het woeste landschap en al die tijd spookt dezelfde vraag door het hoofd
van Daru: waarom kiest hij niet voor zijn vrijheid; wat is dit voor een vent? Meerdere malen
maakt Daru hem uit voor lafaard, want wie laat zich nu zo gemakkelijk het schavot op duwen?
Het is deze absurde afwijzing van de levenslust wat Daru in het verkeerde keelgat schiet.
Tijdens een tussenstop in een verlaten bergdorpje wordt het duidelijk dat de
werkelijkheid, zoals altijd, complexer is. De gevangene, die Mohammed blijkt te heten,
vermoorde zijn neef omdat hij hem van zijn graan bestal, het graan waar hij zijn ouders en
broers van moest voeden. Omdat zijn ouders de bloedprijs niet konden betalen, is het wettelijk
bepaald dat het slachtoffer door zijn broers gewroken moest worden. Het gevolg hiervan is dat
Mohammeds jongere broers die neven weer een bloedprijs verschuldigd zijn, en zo verder.
Mohammed neemt het op zich om de keten van eerwraak te verbreken door zichzelf door de
Fransen af te laten maken.
Zo ontpopt de film zich tot een complex existentieel drama waarin de
afhankelijkheidsoorlog slechts op de achtergrond speelt. De locaties, het maanachtige
woestijngebergte en het eenzame schooltje in een ongerept landschap, doen denken aan een
klassieke western en de subtiele doch indringende muziek van Nick Cave en Warren Ellis
ondersteunt dit gevoel. De verbroedering van de twee hoofdpersonen begint langzaam op je in
te werken zonder dat er al te veel wordt gesproken. De film verveelt nooit, al was het alleen al
door de schilderachtige beelden en de eenzaamheid die niet beter uit de verf had kunnen
komen.
Het overtuigende acteerwerk van Mortensen en Kateb en het script van David Oelhoffen
stelt de kijker voor een realistisch dilemma: wat betekent het om te leven, om een mens te zijn.
Daru lijkt de existentiële kant van de zaal te vertegenwoordigen, daar hij veelvuldig betoogt
voor het leven en het geluk als keuze; de ontkenning hiervan ziet hij als lafheid. Mohammeds
verhaal ontkent dit niet, maar voegt eraan toe dat het niet zo simpel en idealistisch in elkaar
steekt. De mens is namelijk gevangen in een tijd, een plek, met omstandigheden en tradities. De
keuze voor zijn dood is daarmee een levenskeuze bij uitstek.
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Maatschappelijk relevante
theologie
Door: oud-student Han Dijk
De eerste en voor het ontstaan van de Gsb-basisgroep Theologie grond leggende herinneringen
stammen wel van de eettafel bij Inne Rutgers tijdens de KEI-tijd 1972. In een grappig
tussenstraatje in de kop van de Oosterpoort, vlakbij het spoor, kwamen we er samen. Inne was
derde jaars toen en actief in de Theologische Faculteitsvereniging. Ernst Roemers, met wie ik
gaandeweg bevriend raakte, was er ook. Het begin van een nieuwe periode in mijn leven
De basisgroep
Aan tafel kwam het gesprek over de acties van de Gsb tegen de verhoging van de collegegelden
al gauw op gang. Er zou in deze week een grote vergadering over zijn, in het Academiegebouw.
De 1000 gulden collegegeld moest geboycot gaan worden. We wilden geen universiteit met
alleen maar kinderen van rijke mensen. Ook wij, theologen, wilden dat niet. In deze beginfase
waren we daar tegen als mensen, niet als theologen.
Zo begon het. Ik zal hier vooral een paar hoofdlijnen uit de ervaringen op de faculteit vertellen.
De relatie met de centrale Gsb is een gedeeltelijk ander verhaal. Opmerkelijk is de eerste
samenstelling van de basisgroep, Die bestond uit Ernst en mij, als eerste jaars en al vrij gauw
ook Chris Bakker als tweede jaars. Net beginnende studenten dus. Verder echter vooral
vrouwen uit oudere jaren. Inne was betrokken, maar ook vijfde/zesde jaars vrouwen als Truus
Baas, Anje Bieuwinga en Ilse van der Ree. Die hadden kennelijk op zoiets als de basisgroep
zitten wachten vanwege ontevredenheid over de studiegang en hoe tegen vrouwen
aangekeken werd.
In deze periode kwam evenals de U-raad ook de faculteitsraad tot stand. We stelden ons
daarvoor nog niet direct als een Gsb-fractie op. Discussies over de naam waren wel grappig.
Onder anderen is de naam GOT (Groninger overleg van theologiestudenten) gepasseerd. Dat
deden we toch maar niet, aangezien dat woord op een andere manier en net iets anders
gespeld, nog al vaak en net te geladen gebezigd werd. Het werd STUSA (Studenten
Samenwerking). Al vrij snel werd uit onze gelederen het student-lid van het Dagelijks Bestuur
van de faculteit gerekruteerd. Steeds weer anderen, maar gedurende vele jaren leverden we
voortdurend iemand.
In de loop van de tijd waren zo'n 20 mensen lid van de basisgroep. Enkele anderen
waren te mobiliseren, wanneer er een bezetting was of een demonstratieof wanneer een
basisgroepseminar georganiseerd werd. Lang niet allen voelden zich nauw betrokken bij de
stedelijke Gsb, maar vooral bij wat we op de faculteit deden. Wel organiseerden we
scholingsavonden over de geschiedenis van de politieke vakbond en een beetje marxisme. We
hadden een pamfletachtig bulletin 'de Basisroep'.
Vijf vrije punten-actie
Een heel duidelijk punt komt gaandeweg naar voren: De actie voor 'vijf vrije punten'. Deze actie
geeft direct aan dat er zaken aan de oppervlakte kwamen die iets van een visie naar buiten
brachten over hoe het met de theologiestudie moest. Het moest richting 'maatschappelijk
relevante theologie'. De actievorm had echter iets liberaals. Het ging over de mogelijkheid voor
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mensen die dat wilden om andere theologie-stromen te bestuderen dan de heersende en
vooral aangeboden stromen. De actie was niet bedoeld om dat all-over op de faculteit als
verplichte leerstof aan te bieden.
Mens- en maatschappijwetenschappen
Sociale ethiek, godsdienstsociologie, godsdienstpsychologie, oecumenica (3e wereldvragen
allereerst), godsdienstwetenschap (de relatie tot andere godsdiensten) en vakdidactiek waren
op onze agenda. De term 'Maatschappelijk relevante theologie' was een soort kapstok voor ons
streven. Deze term hebben we geleerd in de discussies die centraal in de Gsb gevoerd werden.
Toch waren het aanvankelijk duidelijk geen theologische vakken die voorop stonden voor ons.
We hadden het waarschijnlijk ook nodig om eerst de samenleving te leren kennen waar we
deel van uit maakten en hoe je daarbinnen mens moet of kan zijn. Voor zover we ons ooit met
benoemingswerk hebben en konden bezighouden kwam dat aan de orde, toen er iemand voor
sociale ethiek gezocht ging worden. We vonden het belangrijk. Trudy van Asperen, die ook een
aanstelling op de Centrale Interfaculteit kreeg, was degene die het werd. Enkelen van ons
hebben bij haar hun doctoraalhoofdvak gedaan.
Tenslotte is in dit kader nog te noemen onze interesse voor derde wereld situaties en
tevens hoe kerken daar mee bezig waren via boeiende colleges daarover door oecumenicadocent Rosin. Later in een andere fase van onze ontwikkeling waren we blij met zijn opvolger
Bert Hoedemaker. In het kader van zijn vak mochten we stage lopen in Rotterdam bij de groep
arbeiderspriesters, de Calamagroep. Toevallig in 1979, terwijl er een wilde havenstaking
loeide. Een soort vrij punt in de praktijk. Het vak Oecumenica hoorde bij de kerkelijke
opleiding. Nog altijd een verhaal op zich waar veel beleefd werd en theologisch te leren viel.
Bevrijdingstheologie en materialistische exegese
Een grote omslag in ons denken kwam er vanwege een tournee van theologen uit de derde
wereld langs de Nederlandse theologische faculteiten. Vooral de (protestantse)
bevrijdingstheoloog uit Argentinië, Miguez Bonino gaf in zijn gastcollege duidelijk aan dat
christenen/theologie en socialisme bij elkaar horen in de praktijk en dus in de theorie. Tot dan
toe had niemand dat in mijn oren zo duidelijk gemaakt. Het was 1974. In de zomer van
datzelfde jaar werd in Nederland de beweging Christenen voor het Socialisme opgericht. Beide
ontwikkelingen in mijn derde jaar maakten dat ik voor de kerk en voor de theologie behouden
bleef. Een nieuw perspectief was geboren. Was dat niet gebeurd was ik met mijn
theologiestudie opgehouden. Ik merkte daar nooit iets van het engagement voor arbeiders en
armen dat ik via de Gsb en haar connecties met strokartonarbeiders vooral en met linkse
politiek in het algemeen ontwikkelde. Ik kon dat niet meer met theologie verbinden.
Het nauwere contact met de theologiestudentenbeweging elders in het land, vooral in
Amsterdam, speelde ook een rol hier. Het LOT (Landelijk overleg theologiestudenten) was als
onderdeel van het LOG ondertussen tot stand gekomen. Theologen als prof. Bert ter Schegget
(christendom en CPN), prof. F.W. Marquardt (Theologie und Sozialismus) en Gustavo Gutierrez
(Theologie van de Bevrijding) kwamen we tegen.
In het kielzog van Christenen voor het Socialisme kwam een andere, een politieke lezing van de
bijbel naar voren: de materialistische exegese. In Nederland sterk verbonden met de bijbelse
theologie van Frans Breukelman. Theologen als Ferdinand Belo, Michel Clevenot, Rochus
Zuurmond en Kleijs Kroon zijn hier te noemen. Vanuit de basisgroep ontstond de werkgroep
materialistische exegese. De groep ondersteunde een project van collectief tentamen Nieuwe
Testament gedaan onder begeleiding van Gerard Luttikhuizen. Een viertal studenten kregen
hiertoe de gelegenheid. Ook organiseerden we eens een debat tussen prof. Adam van der
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Woude (Oud-Testamenticus van de oude school) en Rinse Reeling Brouwer (toen nog als
professorabel geziene student, afkomstig uit Amsterdam, tegenwoordig docent aan de
kerkelijke opleiding in Groningen). Van der Woude liep rood aan in zijn verontwaardiging over
en verweer tegen de ondenkbaarheden, zoals hij dat zag, van Reeling Brouwer.
De mens- en maatschappijvakken raakten niet uit vizier. Vooral Godsdienstsociologie en
Sociale Ethiek kregen een nieuwe rol. Het werd bij voorbeeld belangrijk gevonden om de
maatschappij van de tijd van Jezus en het Imperium Romanum vanuit godsdienst-sociologisch
zicht te bestuderen. Niet alle bondgenoten op de faculteit zagen dit allemaal hetzelfde. Zelfs
niet alle basisgroepleden, maar het was voor mij en toch wel een zeker aantal anderen een
verademing om anders met theologie bezig te kunnen zijn. Daar stond de basisgroep als
actiegroep wel open voor.
Han Dijk
Blog: www.han-dijk.blogspot.nl
Boek: ‘Op de grens tussen werelden’, uitg. ArtNik, Deventer (www.ArtNik.nl), eur. 14.95
P.S. Harry Pals, Chris Bakker en ik nemen ons voor om op zaterdag 18 februari a.s. een reünie
te organiseren waar alle vroegere basisgroepleden, ook die van na ons, van harte voor zullen
worden uitgenodigd. We hopen iedereen daarvoor te vinden

Levenskunst
Door: Wilma Klok
Zou jij een stukje wilde schrijven voor Dei facto? Okay, maar wat moet ik dan schrijven? Ik ben
niet de piepjongste student Geestelijke verzorging en, by the way, zitten jullie nu echt te
wachten op mijn verhaal? Over levenskunst? Wat dat voor mij betekent? ‘It’s a way of living’,
voor mij, maar zeker voor de ander! Als je wat ouder bent dan denk je de waarheid in pacht te
hebben. Ouder en wat wijzer, toch? Nou, nee hoor! Er is nog zoveel te leren!
Waarom ben ik eigenlijk weer gaan studeren? Gewoon omdat het ontzettend leuk en leerzaam
is
en
een
verrijking
van
mijn
leven.
Wat wil en kan ik vertellen en delen? Verhalen uit de ‘oude doos’? ’De vroeger ging het zó
verhalen’, ja, juist die verhalen spreken tot de verbeelding. En, ik heb veel te vertellen uit die
oude doos, die overigens helemaal niet oud is, want de verhalen en de mensen zijn niet
veranderd. Misschien is het jasje wat veranderd, wat meer eigentijds, of toch niet….?
Mijn verhalen zijn de ervaringen en weerspiegelingen in de gezondheidszorg. Van
streekziekenhuis tot universitair centrum, van verpleeg-/verzorgingshuis tot zorgboerderij,
een hospice, een instelling voor mensen met beperkingen en vooral ook door de bezoekjes bij
mensen thuis voor een bakkie of een praatje….
Eerst een klein stukje van mijn (werk) ervaringen. ‘Het werken met mensen’; dat was wat ik, als
18-jarige wijsneus, vertelde toen ik in opleiding ging voor verpleegkundige. Het was niet mijn
eerste keus. Geneeskunde zat er helaas niet in, met mij waren er veel meer….dus ‘dan maar’
verpleegkundige. Ik ging de inservice-opleiding A doen in een algemeen ziekenhuis: werken en
leren. Werken was gewoon werken, geen stage. Het verzorgen, verplegen van mensen maar
vooral, het werken met mensen, dat was voor mij de energiebron.
(hoewel, energie… ? soms dacht ik; ‘ moet ik alweer naar die zaal, met al die oude ….’!)
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In die 30 jaar (!) heb ik veel geleerd, gezien en gehoord, maar was ik een Florence Nightingale?
Neuh, ik was er voor de patiënt en zijn familie. Aan hen gaf ik de zorg en voor hen werkte ik ook
door als het nodig was. (zoals bij stervende mensen) Is het een roeping, zoals predikant (of
geestelijk verzorger)? Mmmm, misschien wel. ‘Je moet jezelf kennen om te weten wat een ander
nodig heeft’. Dit is puur levenservaring en niet wetenschappelijk onderbouwd, maar wel de
praktijk! En dat is toch the place to be! Werken met mensen in alle levensfases.
Mijn vuistregel is nog steeds: ‘Stel dat ik de patiënt ben, hoe zou ik dan willen hoe men mij zou
verzorgen’? ‘Stel dat….’ Pas als je dit weet dan kun je je een verbeelding maken over hoe je een
patiënt of cliënt/bewoner kunt benaderen. Dit wil niet zeggen dat jezelf direct patiënt moet
willen zijn, maar maak voor jezelf een inbeelding.
De mens zien in zijn totaliteit. De ‘holistische mensvisie’. Dertig jaar geleden kenden wij
dit niet….kun je je dat voorstellen? Het was beslist ‘not done’ om uitgebreid met een patiënt te
praten…..’Poetsen’ en vooral netjes (en hard) werken, was de slogan van de hoofdzuster. En
taakgericht: de één waste de patiënt, de ander zorgde voor de pillen en weer een ander maakte
de bedden op. En praten, dat deed de dominee of pastoor.
In mijn ‘carrière’ heb ik voornamelijk gewerkt met zieke kinderen in het ziekenhuis, met
angstige ouders/verzorgers. Als kinderverpleegkundige, intensivecareverpleegkundige en
later als hoofd kinderoncologie. Dit lijkt technisch maar, als ik nu terug kijk, heb ik veel
levenskunst ervaren en toegepast. En natuurlijk, er was er verdriet, angst en wanhoop, maar
dit ‘hoort’ erbij, het went alleen nooit!
Veel momenten zijn me bijgebleven. Ik was dan wel ‘de hoofdzuster’ van een
kinderoncologische afdeling, maar ik nam altijd de tijd voor de kinderen en de
ouders/verzorgers maar ook voor de verpleegkundigen en andere medewerkers van de
afdeling. Misschien was ik toen wel al een beetje GV’er in spé.
Symbolen/ beelden en verhalen zijn voor mij belangrijk. Een kort verhaaltje of sprookje, een
knuffel waarmee je zelf ook weer kind wordt. Kinderen kunnen vaak onvoorspelbaar reageren,
het ene moment zijn ze bang, verdrietig en boos en vijf minuten later racen ze weer op een
fietsje over de gang. Wees creatief en spring quasi geschrokken aan de kant! Wees zelf weer
kind, ‘Hoe heet jouw pop?’ en vertel dat jij ook een pop hebt die…….heet. Of: ‘Hé joh, wat voor
merk auto is dat’? En dan vooral zeggen dat je helemaal geen verstand van auto’s hebt…! Dan
win je hun aandacht, want dat jij dit niet weet….dombo! (en dat was ik vaak, dombo)
Muziek, liedjes, geweldig en als je dan ook nog mee kunt zingen….dan ben je cool! Je moet
creatief durven te zijn en niet alleen bij kinderen.
Maar, en vooral, blijf een patiënt aankijken op dezelfde hoogte, blijf niet staan, ga zitten,
zak door je knieën of ga er op zitten, zeker bij een kind. En als een bewoner, met een beperking,
op de grond zit, ga er bijzitten. Maar, kijk nooit van bovenaf naar een kind of mens.
Bijna vijf jaar geleden ben ik gestopt met werken. In eerste instantie om lichamelijke redenen,
maar door de vele reorganisaties, bezuinigen en bureaucratie had ik het wel gehad met de
gezondheidszorg. Ik wilde even niets meer. Ik ben toen van alles en nog wat gaan doen; een
schildercursus, een theologische cursus van de PKN, een cursus uitvaartbegeleiding,
vrijwilliger op een zorgboerderij, in een hospice etc. Kortom, ik had het ‘drukker’ dan ooit!
Maar…. ik kon mijn eigen tijd indelen en ik kwam steeds weer terug bij: de mens!
De laatste twee jaar ben ik voorganger in (psycho) geriatrische verpleeghuizen en daar kun je
behoorlijk creatief zijn. In gebeden, de overdenking. Maar ook: wat voor kleren trek ik aan? De
mensen, en vooral de dames, willen iets zien, voelen (fijn stofje hé, die rok?).
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En licht! Aansteken van de (paas) kaars, het voorlezen of zingen van een kort gedicht, zo
simpel, maar zo belangrijk.
Ik neem altijd iets tastbaars mee: een sieraad, een hoedje, pet of een oud boek. Daar kan
ik prachtige verhalen bij vertellen of ik geef een demonstratie. Laatst ben ik hinkelend de zaal
door gegaan….dat kenden ze nog van vroeger, ze vonden het geweldig (en ik had de volgende
dag spierpijn…)
Het belangrijkste is dat je de bewoners bij je verhaal betrekt en dat hoeft niet groot te
zijn. Vraag naar wat men vroeger op school leerde, wat ze op het schoolplein speelden.
Laat ze vertellen en laat ze uitpraten. Maar, laat ze vooral in hun eigenwaarde en laat merken
dat je er voor hen bent!
Mijn ‘oude’ doos is nog lang niet leeg, er is nog veel meer…. maar:
’Je bent zelf je eigen trukendoos, haal erin wat erin zit!’ en je staat perplex van je eigen
mogelijkheden!
Ik wens jullie allen hele fijne feestdagen en een inspirerend 2017!
Wilma Klok

De mens als een kunstwerk
met voorbeeldfunctie
Door: Johan Buurma
Levenskunst is een interessant begrip. Het impliceert dat een leven als een kunstwerk gezien
kan worden. Een kunstwerk is een product. In het verlengde van die redenering kunnen we
dus ook het leven beschouwen als een product. En een product komt tot stand met behulp van
bewuste keuzes en daarmee kunnen we ook stellen dat het leven door bewuste keuzes
vormgegeven wordt. Dit betekent dat er een vorm van vrije wil bestaat. Het grote verschil
tussen levenskunst en andere kunst is dat alle andere kunst meerdere bedoelingen kan
hebben. Zo kan het de bedoeling zijn om te schokken, verwondering of angst te zaaien. Het kan
kritisch of conformistisch zijn. Maar voor levenskunst is het anders.
Met levenskunst is het namelijk zo dat het ook een ethische, sociale en morele waarde heeft.
Het doel van levenskunst is het stellen van een positief ethisch en moreel voorbeeld voor
anderen. Levenskunst heeft een voorbeeldfunctie die gewone kunst niet heeft. Gewone kunst
kan wel een positieve, ethisch en moreel verantwoorde boodschap uitdragen, maar heeft geen
voorbeeldfunctie. Daarin is het leven als kunstvorm toch wel uniek.
En juist met Kerst zo dichtbij brengt dat de aandacht bij de boodschap die het kerstverhaal
uitdraagt. Een boodschap van vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Maar Kerst is ook
een voorbeeld van levenskunst dat geboren wordt. Deze weet het zelf allemaal keurig te
verantwoorden en te verklaren met de volgende woorden: “U zult de Heere, uw God, liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden
hangt heel de Wet, en de Profeten.” (Matt 22: 37-40)
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Hele interessante woorden. Ze vormen de kern van christelijke ethiek en daarnaast een prima
fundering voor ethiek in het algemeen. We beginnen bij de laatste zin. Deze stelt vrij duidelijk
dat de rest van de Bijbel van ondergeschikt belang is. We mogen deze verzen dus uit hun
verband trekken. Als we het vervolgens strippen van alle christelijke elementen om de
boodschap universeel te maken blijft er ‘slechts’ één zinnetje over: U zult uw naaste liefhebben
als uzelf. Slechts tussen aanhalingstekens omdat dit ene zinnetje wel genoeg bevat om een
voorbeeld te kunnen zijn en levenskunst te kunnen maken.
Nu we bepaald hebben hoe we zelf levenskunst kunnen maken is het aan ons om dat ook
daadwerkelijk te gaan doen en te werken aan onszelf als kunstwerk met voorbeeldfunctie. We
hebben hiervoor Jezus gebruikt als voorbeeld. Maar Jezus is niet de enige belangrijke figuur
tijdens Kerst. Het tweede deel gaat dus over een andere voorbeeldfiguur, namelijk de
Kerstman. Hoe kunnen we hem als voorbeeld gebruik om zelf kunstwerken te worden? Voor
veel mensen is de kerstperiode verbonden met de Top2000. Een goede beginvraag hier is dus
hoe de Top2000 van de Kerstman eruit zou zien. Wat draait de Kerstman in zijn slee als hij de
aarde rondvliegt om al zijn pakjes te bezorgen?
2000 kerstliedjes lijkt mij zelfs voor de Kerstman wel iets teveel van het goede. Maar worden
het dan zoetsappige liedjes, kinderliedjes of blijkt hij juist een enorme romanticus te zijn met
Celine Dion als favoriete artiest. Wie weet is het wel een enorme Rammsteinfan. Of juist meer
van Golden Earring met Radar love of Another 45 miles. Afwisselen met een beetje AC/DC en
You shook me all night long. Gevolgd door wat Johnny Cash met Ghostriders in the sky. Met als
prima alternatief natuurlijk wat dancemuziek en happy hardcore. All around the world van ATC
of Crazy frog van Axel F. Afwisselen met Bumpy Ride van Mohombi, Million miles from home van
Dune of We’re going to Ibiza van de Vengaboys. Er zijn zoveel mogelijkheden.
Nu wil ik graag jullie aandacht vestigen op de volgende quote: “The loneliest people are the
kindest. The saddest people smile the brightest. The most damaged people are the wisest. All
because they do not wish to see anyone else suffer the way they do.” Wanneer het op
eenzaamheid aankomt is de Kerstman toch wel uniek in zijn soort. Verder blijkt uit zijn
benoeming als voorbeeldfunctie in deze tekst toch ook wel dat hij een van de goedhartigste
mensen is. En tja, als de Kerstman lacht, lacht iedereen mee. Hij ziet het als je iets verkeerds
doet, daaruit volgt ook dat hij al het leed in de wereld gezien heeft. Vanuit deze karakterschets
kunnen we verder kijken naar zijn muzieksmaak. We zoeken dus iets gevoeligs en diepgaands,
maar gezien de sterkte van zijn reactie op dit alles, namelijk het rondbrengen van cadeautjes
overal ter wereld, ook iets enorm krachtigs.
De Kerstman is een metalhead. Headbangend door de lucht terwijl hij rondvliegt om iedereen
een fijne Kerst te bezorgen. Daar heb je het dus. De drie-eenheid van het worden tot een
kunstwerk. Hou van iedereen evenveel, hou net zoveel van jezelf en hou van metal. Of in ieder
geval volgens deze redenering. Natuurlijk is levenskunst ook levenswerk. Dus als je er nog niet
bent, niet getreurd, je hebt nog tijd zat. En ondertussen blijven deze voorbeelden natuurlijk
gewoon bestaan als referentiekaders.
Dus, wanneer je niet weet wat je iemand moet geven als cadeautje, denk eraan: liefde en metal.
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Over de grens gaan…
Door: international Officer Debbie van den Berg
Voordat ik aan mijn studie Culturele Antropologie begon, had ik al wel interesse in andere
culturen, droomde ik over reizen en was topografie mijn leukste vak. Maar ik was nog nooit
verder gekomen dan een vakantie in de Eiffel in Duitsland met mijn ouders en jongere broer.
Tijdens de eerste twee jaar van mijn studie kwam ik ook niet verder dan veldonderzoek in
Drenthe. Hoewel dat toch voelde als “ver” weg van alles, want het was winter in Nederland, het
sneeuwde en we mochten 3 weken lang de provincie niet uit, niet naar huis, niet naar familie.
Maar ik wilde véél verder weg.
Ik ben in Nederland geboren en had er al 23 jaar gewoond en geleefd, dat kende ik inmiddels
wel. Ik was benieuwd hoe het dáár over de grens was. Hoe leven mensen daar? Wat vinden ze
belangrijk in hun leven? Wat zijn hun gewoontes, tradities? Hoe zien zij verwantschap? Wat is
hun geloof? Ik was nieuwsgierig. Ik wist namelijk één ding zeker: de wereld die ik ken, is niet
de enige wereld die er is. Het is namelijk mijn wereld, mijn realiteit op basis van de ervaringen
die ik hier in dit kleine landje heb opgedaan. Maar er is nog zoveel meer: hoe zou het daar zijn?
Is het beter, slechter of alleen anders?
Toen ik de kans kreeg om tijdens mijn studie naar het
buitenland te kunnen gaan, heb ik het meest afgelegen
bewoonbare plekje op de wereld opgezocht. Niet bewust,
louter toeval. Maar wat was ik in mijn nopjes. Ik mocht
naar Paaseiland!
Het was een bijzonder avontuur, dat al begon met het
aanvragen van verschillende beurzen in Nederland, het
inenten tegen ziektes en mijn accommodatie ter plekke
regelen. Ik vond het spannend en het was veel werk, maar ik was vastberaden en nam al het
regelwerk op de koop toe.
Aangekomen op het kleine eiland in het
midden van de Zuid-Pacific werd ik op het
vliegveld door mijn gastfamilie verwelkomd
met een bloemenkrans. Ik nam intrek in mijn
kamer, draaide mee in het huishouden en het
lunchcafé en deed ondertussen mijn
veldwerk. Ik interviewde allerlei mensen van
jong tot oud en participeerde in dansgroepen,
wat een onderwerp was in mijn onderzoek.
Niet alleen de activiteiten met betrekking tot
mijn onderzoek, maar ook boodschappen
doen, de mis bezoeken, mee-eten met de
familie, een begrafenis meemaken, excursies
doen: alles was een belevenis.
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Er waren ook momenten van heimwee of onzekerheid, maar dat hoort erbij. Die momenten
gaan ook weer voorbij en maken plaats voor ervaringen die je nooit meer vergeet, omdat ze
onbeschrijflijk mooi, bijzonder of onverklaarbaar waren. Buiten je comfort-zone leer je het
meest en dat heb ik ervaren.
Wat ik heb geleerd van mijn tijd in het buitenland, is dat je jezelf op een hele andere manier
leert kennen. Je komt in situaties terecht die je nog niet eerder hebt ervaren en je vraagt je af
hoe je daarmee om gaat. Ik ben erachter gekomen dat ik vrij snel contacten leg, dat ik me
redelijk makkelijk kan aanpassen aan nieuwe situaties en andere culturen, dat veel dingen
afhangen van de context waarin ze afspelen en dat ik die context graag wil begrijpen voordat ik
mijn mening vorm. Dingen die we allemaal vanzelfsprekend vinden, vind ik niet meer
vanzelfsprekend, want ik heb gezien, beleefd dat er andere realiteiten bestaan. En ik heb
geleerd dat vriendschappen kunnen ontstaan ongeacht leeftijd, geloof en cultuur. Het was een
ervaring die me heeft veranderd, ik heb ontzettend veel geleerd en vrienden voor het leven
gemaakt. Het is een periode in mijn leven die ik nooit meer vergeet.
Ik hoop dat mijn verhaal anderen kan inspireren om ook die stap te maken. En als je
twijfelt? Dat doet iedereen, maar mijn advies is: doe het!

Henk’s Hoekje: Kaarten
Door: Henk van Putten
Jongens waren we, maar toen nog niet zo aardig. De middagen doden we met het uitwisselen
van de laatste nieuwtjes, bij afwezigheid daarvan worden geruchten soepeltjes tot vuile was
aangedikt. De worm van de negativiteit wordt geen strobreed in de weg gelegd en knaagt zijn
buikje rond. We zijn ons bewust van onze karakterfouten, maar badderen erin. Pubers zijn we,
op zoek naar wie we zijn, zonder het te beseffen.
De avonden verdoen we met kaarten. Kaarten om geld is een rage op school en het duurt niet
lang of ik zit met mijn middelbare schoolvrienden B., J. en M. dag en nacht te eenentwintigen.
Later wordt dit bluffen en vooral met dat laatste spelletje kunnen de verliezen hoog oplopen,
omdat de vaste inzet een stuiver is. Als iemand erin slaagt te bluffen (door met de laagst
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mogelijk kaarten een slag te nemen) krijgt hij als bonus bovenop de pot diezelfde pot nog eens
uitgekeerd door alle overige deelnemers.
Spelen om geld leidt vrijwel altijd tot strijd en nijd en spoedig daalt de sfeer tot onder het
vriespunt. We hanteren een ongeschreven regel dat wie vaak verliest zijn schuld niet altijd
(volledig) hoeft te voldoen, maar dat zorgt soms voor serieuze complicaties. Op een avond
gebeurt het dat M. een flink aantal guldens van mij wint en B. ongeveer eenzelfde aantal kwijt
is aan mij. Ik denk klaar te zijn door mijn winst tegen mijn verlies weg te strepen en de heren
vriendelijk te groeten, maar dat stuit op felle protesten. B. zou dan fors moeten betalen aan M.
en had de keer ervoor ook al grote verliezen geleden aan M.; M. wil beslist niet opnieuw van B.
vorderen. Geld wil hij wel graag zien, maar van mij, wat mij bijzonder slecht uitkomt, arme
scholier zonder bijverdiensten die ik ben. Verplicht voel ik me ook niet om B. zijn schuld kwijt
te schelden en zo ontstaat een impasse, die richting ruzie kabbelt. Ten slotte heb ik, om naar
huis te kunnen, de helft van mijn schuld aan M. voldaan.
Ook een glibberige kant gaat het uit op een avond dat ik alle geluk van de wereld heb. De
kaarten zitten mij zo mee dat ik van tijd tot tijd schenkingen aan de anderen moet doen om de
verliezen bij de andere partijen binnen de perken te houden. En op het eind van de avond zijn
alle stuivers alsnog in mijn bezit. Daarnaast heb ik al talrijke guldens in mijn sigarenbakje
kunnen stoppen als mensen stuivers bij mij komen kopen. We spelen bij M. en in een laatste
poging al mijn geluk van die avond op hem te doen overgaan, zet hij zijn spaarvarken, met
onduidelijke inhoud, in tegen mijn sigarenbakje. Eerst weiger ik, maar B., zelf al een uurtje of
wat zo blut als een aap, noemt dat laf en dat steekt. Ik neem de uitdaging aan en...win.
Onmiddellijk zeg ik dat M. z'n varken kan houden, maar dat druist weer tegen zijn eergevoel in.
Na deze avond is het spelen om geld voor mij gestopt.
Maar dezelfde speelkaarten doen een andersoortige verleiding al snel aandienen. Door ze uit te
leggen kun je de toekomst voorspellen, zo willen wij graag geloven: het lijkt een tovermiddel
tegen de akelige onzekerheid die een adolescent kan kwellen. Ik ben tegen een boekje
aangelopen waarin beschreven staat hoe het werkt. B. is er in een ommezien voor gepord en
verdiept zich ook in de kunst. Op zijn kerstkaart van dat jaar komt te staan: "Volgens de
kaarten komt deze kaart dinsdag aan." Wat onschuldig begint, dreigt niet zo lang erna te
ontaarden in een seance met een ouijabord. Gelukkig weet mijn vader ons ervan te
weerhouden.
Een hollere tijd dan deze herinner ik mij gelukkig niet. Het was levenskunst, maar dan
andersom. Zinledigheid, die achteraf lessen blijkt te hebben bevat. Terugkijkend weet ik dat
twijfel aan wie we waren het was wat ons afdreef naar dwaalwegen. De tijd verdreven we op
een twijfelachtige wijze, vooral de nacht was ons dierbaar.
Dertig jaar later zie ik B., J. en M. nog elke zomer, ook al
wonen we ver uit elkaar. Geen van ons is slecht terecht
gekomen. Ons gedeelde verleden lijkt een band te hebben
gesmeed voor het leven. Kaarten doen we niet meer. Eigenlijk
chillen we alleen nog maar, alsof we onze middelbare school
nooit helemaal achter ons hebben gelaten. Vraag niet waarom.
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Fijne feestdagen!
Door: Gerardus van der Leeuw
Lieve Leeuwtjes,
Het eerste grrrandioze half jaar zit er alweer op vol leuke feestjes, spelletjesavonden,
workshops en lekkere stoofpeertjes. Gelukkig heeft Gerardus van der Leeuw, in
samenwerking met de Activiteitencommissie, nog veel meer leuke, maar natuurlijk ook
leerzame activiteiten op de planning staan voor komend jaar:
- Schaatsen (later bekend gemaakt)
- Moordspel: 1 februari
- Speeddate-avond: 7 februari
- Docentenlezing: 9 februari
- Valentijnsfeest: 14 februari
- Pannenkoekendag: 22 februari
- Pubquiz: 16 maart
Pyjamadag: 17 maart
-

Nu voor de eerstejaars hopelijk alle eerste punten binnen zijn, is er extra ruimte voor
gezelligheid. Wil jij deze ruimte opvullen en bijdragen aan onze leuke activiteiten, of heb je
zelf nog hele goede ideeën, dan kan de Activiteitencommissie altijd wat extra handen
gebruiken! Wil je op de hoogte blijven van onze levensverbeterende activiteiten, houd dan
onze nieuwsbrief goed in de gaten en mis niks op onze allerleukste faculteit.
Wij wensen jullie een brullende kerst en alvast een leeuwrijk nieuw jaar!

Gerardus van der Leeuw
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Zinkweker: de kunst
Ontmoeten en Gesprek

van

Door: Franka Riesmeijer
Hallo Dei Facto lezer! Wat heb ik u lang niet gesproken. Mogelijk kent u mij allang niet meer. Ik
mocht jarenlang schrijven voor dit prachtige blad en ben nu weer aangesproken. Ik ben
gevraagd om te schrijven over mijn werk, hoe ik daar terecht ben gekomen, wat dat eigenlijk
met de opleiding te maken heeft (of juist totaal niet), en wanneer ik vaardigheden die ik aan de
faculteit heb geleerd gebruikt tijdens mijn werk. Nou, een hele taak!
Ik ben zinkweker. Dat is een titel die speciaal voor
mijn taak is bedacht, dus als je het niet kent: kan wel
kloppen. Ik organiseer activiteiten binnen de Zin-Inn.
Volgens het officiële praatje is de Zin-Inn een open
ruimte voor ontmoeting en gesprek, verbonden aan de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Het Zin-Inn
programma is samenbindend en vredestichtend en
spitst zich toe op geloof, zingeving en maatschappij.
De Zin-Inn groeit vanuit een Doopsgezinde visie op
mens en wereld. Volgens mijn (incomplete) uitleg is
het als het Gerardus maar dan in het groot. Ik
organiseer lezingen, gespreksgroepen, maaltijden,
filmavonden, cursussen, kliederkerken en oh zo
veel meer!

Samen adventskransen maken.

Dat is ook het antwoord hoe ik er bij ben gekomen. Ik heb tijdens
mijn studie veel ernaast gedaan. Ik heb in de faculteitsraad
gezeten, in veel commissies, in Gerardus, geschreven bij Dei
Facto, bestuur van M.A.T.A., ik was overal wel te vinden. Met veel
trost had ik de Jesus Christ Superstar commissie op mijn cv
staan. (Dit was een handige zet eigenlijk, het liet zien dat ik actief
was, en het zorgde ervoor dat ik gevraagd werd om iets te
vertellen, want het roept vragen op!) Ik zag via de facebook van
Reliwerk een vacature en ik dacht “Ja, dat is als Gerardus! Wat
leuk!” Dus gelijk een brief geschreven, en toen ook nog
uitgenodigd voor gesprek! Dus ik zit hier nu in Aalsmeer en trek
regelmatig stiekem nog mijn Gerardus-shirt aan. Ik heb veel
gehad aan al mijn commissies, besturen en raden. Ik schrijf met
evenveel plezier voor Levenslicht tegenwoordig als dat ik
vroeger voor Dei Facto schreef. Mijn ervaring met vergaderen,
regelen
van
sprekers,
werken
aan
ideeën
om
Heel serieus werk, maar soms ook een
pubquiz!

gemeenschapsgevoel te vergroten, samenwerken met andere
commissies, kerken en besturen, dit was allemaal gesneden koek,
of ik wist in ieder geval waar ik de koek en het mes moest zoeken.
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Anderzijds heb ik natuurlijk ook veel geleerd van de opleiding zelf, want met commissies alleen
kom je er niet. Ik heb de pre-master GV gedaan (om erachter te komen dat ik het mooi werk
vind, maar dat ik mezelf er nog zo’n twintig jaar te jong voor vind…) en ik gebruik
gesprekstechnieken nog zeer regelmatig. De zelfreflectie is een van mijn belangrijkste tools.
Maar ook het kunnen analyseren van verhalen is hard nodig. Het werken met nieuwe ideeën,
daar een draai aan geven en tot werkelijkheid brengen is ook een uitdaging waar ik me in mag
verdiepen, uitleven en voordat je het weet organiseer je vrolijk een Kliederkerk. De korte
introductie die we hebben gehad bij Cultuurgeschiedenis Christendom heeft me niet
voorbereid op de Doopsgezinden, maar heeft me wel veel handvatten geboden om in de
theologie, de filosofie en de geschiedenis te duiken en me deze eigen te maken. We hebben
nooit gesproken over fresh expressions of church maar dit concept is heel snel te begrijpen
binnen alle kaders die besproken zijn bij de meer sociologische kant van de studie. Alles valt
een stuk makkelijker op z’n plek.
En dan een van de moeilijkste dingen: werken vanuit een Doopsgezinde visie op mens
en maatschappij. Wat houdt dit in? Ze zeggen zelf dat vredestichtend heel belangrijk is, en dat
merk je ook, maar om nou iedere keer een lezing te organiseren over vrede is ook niet
interessant. Dus wat je dan doet is kijken naar de vredestheologie van de Doopsgezinden, in
mijn geval ben ik blij met de concrete uitwerking van Fernando Enns. Hij maakte een vierdeling
van vrede, waar veel mee aan te vangen is1. Fair trade is een belangrijke stap naar vrede, dus
een lezing van een fair trade organisatie als Tony’s Chocolonely is werken vanuit een
Doopsgezinde visie van mens en maatschappij. Om een voorbeeldje te noemen.
Toen ik met de studie begon had ik nooit kunnen durven raden dat ik voor een kerk zou
werken. Wat ik wel van plan was, weet ik niet, maar een kerk was het toch zeker niet. Maar
door een verbreding en verdieping van mijn betekenis van geloof en religie, evenals een
plezierige tijd in alle commissies, raden, besturen en redacties hebben er voor gezorgd dat ik
toch met een goed gevulde rugzak op pad durfde te gaan. Ik wil dit niet een te groot
promotiepraatje maken, maar ik raad iedereen aan om bij een dispuut te gaan, je in te zetten
voor een commissie, mee te discussiëren in de onderwijscommissie of de faculteitsraad, te
schrijven, te praten en te ontdekken. Ontdekken wat je leuk vindt, ontdekken wat je
verschrikkelijk vindt en ontdekken wat je later wil worden als je groot ben.

Nu helemaal hip, maar
Jan Terlouw was dus een
van de sprekers op mijn
werk. Heel erg leuk :)

1 Fernando Enns & Annette Mosher, eds. (2013), Just Peace. Ecumenical, Intercultural, and Interdisciplinary
Perspectives
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Eerste hulp bij Studeren
Door: Kyra-Tiana Kers
Het is alweer een paar maanden in het nieuwe studiejaar, en hoewel je het idee hebt datje
aardig gewend bent geraakt aan de studiedrukte, komt er steeds weer iets nieuws op je pad. Je
ontdekt dat je ‘sociale leven’ veel zijtakken heeft gekregen, zoals familie, oude vrienden,
nieuwe vrienden, studiegenoten, misschien je huidige of toekomstige partner. Dispuutgenoten,
studieverenigingen en veel meer mensen! Daarnaast is alleen ‘studeren’ ook niet meer
voldoende. Naast het halen van goede cijfers is het namelijk ook belangrijk om lezingen en
debatavonden bij te wonen, vrijwilligerswerk te doen of je in te zetten voor extra curriculaire
activiteiten zoals deelname in een bestuur, in de opleidingscommissies, faculteitsraad, etc. etc.
Er zijn talloze mogelijkheden! En uiteraard houdt het daarbij nog niet op, want je hebt ook nog
andere levensbehoeften dan alleen slapen. Wat dacht je van lunchen met je beste vriendin,
sporten met je sportbuddy, dat boek wat je nog steeds wil uitlezen of die serie die elke
maandagavond op televisie komt? Ik hoef vast niet verder uit te leggen dat het studentenleven
veel meer is dan alleen maar studeren, socializen en slapen. Wat ik je wél kan uitleggen, is wat
te doen als één van deze dingen zorgt voor problemen, en bij wie je dan terecht kan.
Studieadviseurs:
Onze faculteit heeft twee studieadviseurs, namelijk Thea de Boer en Kees van den Ende. Zij zijn
binnen de faculteit de contactpersoon voor jou als individuele student. Je kunt bij hun terecht
met een heleboel vragen: vragen over je studie (wat zijn bijvoorbeeld de toegangseisen bij een
bepaald vak, kan je een extra vak doen), voor studieplanning (als je vertraging oploopt door
ziekte of door een andere reden), en om je studievoortgang te bespreken. Zij zitten op kamer
028 in onze faculteit en zijn te mailen via: T.M.L.de.Boer@rug.nl of K.van.den.Ende@rug.nl.
Studentendecaan:
De studentendecanen die verbonden zijn aan
het Studenten Service Centrum (SSC) zijn
centraal bij de universiteit aangesteld als
vertrouwenspersoon voor studenten. Je kunt
ook bij hen terecht met persoonlijke vragen
die je liever buiten de opleiding wilt
bespreken. Zaken die bij hen zijn te
bespreken zijn met name: meer dan drie
maanden
studievertraging,
functiebeperkingen, chronische ziekte of
dyslexie,
rechtspositie-vraagstukken,
klachten, bezwaar en beroep, studiekeuzevraagstukken, fondsen en persoonlijke of
vertrouwelijke zaken. Je kunt bij hen
binnenlopen op Uurwerkersgang 10,
tegenover het Harmoniegebouw, of mailen
naar ssc-info@rug.nl.
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Studentenpsycholoog:
Als problemen je boven het hoofd groeien en je belemmeren in je studievoortgang en/of in je
persoonlijkeleven, kun je hulp krijgen van de studentenpsychologen van het Studenten Service
Centrum. Je kunt bij ze terecht met studie-gerelateerde problemen zoals
(over)spanningsklachten, psychische klachten zoals angstige of sombere gevoelens, of
levensfase-gerelateerde problemen en identiteitskwesties. Je kan je aanmelden via de
ontvangstbalie van het SSC (maandag tot en met donderdag van 08:45 tot 16:30, vrijdag van
08:45 tot 13:00), telefonisch: 050 363 8066 of via de mail: ssc-info@rug.nl.
Trainingen en Workshops via SSC:
Naast alle ondersteunende instanties, biedt het SSC ook trainingen en workshops aan gericht
op het verbeteren van je studeervaardigheden en het vergroten van je effectiviteit.
Studiebegeleiding richt zich op: effectief studeren, omgaan met stress en faalangst,
studie/scriptie voortgang, zelfmanagement voor uitstellers, schrijfvaardigheid, mondeling
presenteren, en studiekeuze. Je kunt het aanbod online bekijken via Nestor (tabblad ‘Study
Info’, Studieondersteuning, Trainingen en Workshops (SSC)).

Studentenpastoraat:
Het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) is er voor iedere student die
op zoek is naar diepgang en gezelligheid. Wil je nieuwe mensen leren kennen, je horizon
verbreden en anderen ontmoeten rond zingeving, persoonlijke identiteit, cultuur, religie en
ethiek,d dan ben je bij het GSp aan het goede adres. Aan het GSp zijn vijf studentenpastores
verbonden, die verbonden zijn aan verschillende kerken. Je kunt contact met hen opnemen
voor een persoonlijk gesprek of begeleiding bij vragen die verband houden met keuzes maken,
geloven, persoonlijke groei of studiemoeilijkheden. GSp, Kraneweg 33, 9718 JE Groningen, tel.
050-3129926 en www.gspweb.nl.
Mentoraat:
Natuurlijk is het moeilijk om al deze losse instanties te onthouden. Gelukkig hebben de
eerstejaars de mentoren waar ze altijd terecht kunnen. Zit je ergens mee en weet je even niet
meer waar je heen moet? Spreek één van de mentoren aan! Zij zullen je doorverwijzen. De
mentoren van dit jaar zijn: Jorrit Haarman, Hadassa van de Griend, Jennifer Gjaltema, Willem
Westhuis, Anne van Berkum en Iris Groenendijk.

Opleidingscommissies:
Voor alle klachten, opmerkingen of suggesties over onderwijs gerelateerde zaken kun je
terecht bij de opleidingscommissies van je opleiding. Anne-Maaike Ekkelkamp en Laura
Rolsma voor Religiewetenschap Pieter Auke van den Berg en Rebecca van den Born voor
Theologie, en voor de masterprogramma’s Forrest Bender-Kentwell (Re-Ma), Johanna Sopanen
(Ma) en Jornert Glimmerveen (GV). De bachelorOC’s zijn te mailen via: octhrw@rug.nl, de
(Post-)graduate OC via persoonlijke email.
Faculteitsraad:
Heb je vragen over het beleid van de faculteit, onderzoek- of algemene onderwijszaken? Dan
kun je terecht bij de faculteitsraad! De voorzitter is te bereiken via haar emailadres:
m.i.d.van.ommen@student.rug.nl
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When I got the chance during my studies to go abroad, I
chose the most isolated inhabited place on the planet.
Not consciously, pure coincidence. But you cannot
imagine how happy I was. I was going to Easter Island!
It was a special adventure, that already started at home
with applying for several grants, getting vaccinations and
finding accommodation on the island. I was excited and
it was a lot of work, but I was determined.
At my arrival on the small island in the middle of the
South Pacific I was welcomed by my host family with flower necklaces. I moved into my room,
participated in the household and the lunch café while in the meantime I was doing fieldwork. I
interviewed many people in all ages and joined dance groups, which was a subject in my
research. Not just the activities concerning my research, but also doing the groceries, visiting
the mass, eating together with the family, witnessing a funeral, doing excursions: everything
was an experience.

There were also moments of homesickness and insecurity,
but that is part of the deal. Those moments also pass and
give way to experiences that you will never forget,
because they are indescribably beautiful, special or
inexplicable. Outside of your comfort-zone you learn the
most and I did.

What I learned myself from my own time abroad, is that you get to know yourself in a different
way. You come into situations that you have not experienced before, and you wonder how you
will manage. I 've learned that I make new contacts quite easily, I can adapt pretty well to new
situations and other cultures, that many things depend on the context in which it takes place
and that I want to understand the context before I make a judgment. Things that we all believe
to be natural or obvious, I seize to find that obvious, because I have seen and experiences other
realities. And I learned that friendships can emerge regardless of age, belief and culture. To me
it was a life-changing experience, I’ve learned so much and made friends for a lifetime. It’s a
period in my life that I will never forget.
I hope my story can inspire others to do the same. And if you have doubts?
Everybody does, but my advice is: do it!
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There was a man who had four sons. He wanted his sons to learn not to Judge
things too quickly. So he sent them each on a quest, in turn, to go and
look at a pear tree that was a great distance away. The first son went in
the winter, the second in the spring, the third in summer, and the youngest
son in the fall.
When they had all gone and come back, he called them together to describe
what they had seen. The first son said that the tree was ugly, bent, and
twisted. The second son said no–it was covered with green buds and full
of promise. The third son disagreed; he said it was laden with blossoms
that smelled so sweet and looked so beautiful, it was the most graceful
thing he had ever seen. The last son disagreed with all of them; he said
it was ripe and drooping with fruit, full of life and fulfillment.
The man then explained to his sons that they were all right, because they
had each seen but Only one season in the tree’s life. He told them that you
cannot judge a tree, or a person, by only one season, and that the essence
of who they are–and the pleasure, joy, and love that come from that life–
can only be measured at the end, when all the seasons are complete.
If you give up when it’s winter, you will miss the promise of your spring,
the beauty of your summer, fulfillment of your fall. Don’t let the pain
of one season destroy the joy of all the rest. Don’t judge life by one
difficult season. Persevere throughout the difficult patches and better
times are sure to come some time or later.
~Rumi

Crossing borders …
By: international officer Debbie van den Berg
Before I started studying Cultural Anthropology I was already interested in other cultures, I
dreamed about travelling and topography was my favourite course. But I had only visited the
Eiffel in Germany with my parents and younger brother during the holidays. During the first
two years of my studies I did not get far either, I did my field research in the Dutch province of
Drenthe. Even though it did feel “far” away from everything, since it was wintertime in The
Netherlands, it was snowing and I could not leave the province for 3 weeks to go home or visit
family. But I wanted to go much further away, across the border.
I was born in The Netherlands and I had been living there for 23 years, I was familiar with the
place. I was interested to find out how it was like out there across the border. How do people
live there? What is important to them? What are
their customs, traditions? How do they perceive
kinship? What is their religion? I was curious. There
was one thing I knew for certain: the world I know, is
not the only world that exists. It is my world, my
reality based on the experiences I have gained in this
little country. But there is so much more: how would
it be like over there? Is it better, worse or just
different?
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Ο Φοίνιξ, the glorified rooster
What came first, the phoenix or the flame? Dispuut S.T.A.O.
Alektoor disappeared for a few years and will rise and shine
again in 2017. The theme we start with is the phoenix. Alektoor
celebrated her 70th anniversary. We would like to invite all
interested students to come along and start our new year on
Monday January 9 at 18.30h at Rijnsstraat 2b. Then we will
tell you more!
Maruja van Ommen, Joanne Stoel en Anne-Maaike Ekkelkamp

Would you like to come along or do
you have questions?
Send an email before January 6 to
joanne_stoel@live.nl.

Embrace your winter
as much as your spring
By: Charissa Moorrees

Talking about art gives access to the soul. I read a chapter from Jaap Dijkstra's "Gespreksvoering bij
geestelijke verzorging’’ (2007, 209-214) the other week. In one of his chapters he explained the
positive effects of using images, poems and stories. It seems images can serve as an entrance to have a
conversation on a deeper level. Just imagine an ‘abstract painting’ in a museum. Everybody interprets
this painting different and gives meaning to the painting in his or her own way. By explaining what the
painting means to you, a part of your identity shines through. So, when trying to make a deeper
connection with someone during a conversation, try making use of images, poetry or stories.
Every ‘season’ in life shapes your personality. It seems I’ve really been into metaphors since I read
Dijkstra’s chapter. Those of you who know me have probably noticed my metaphorical speech the past
weeks, for I have been talking about all sorts of trees; oak trees, blossoming trees, old trees. Especially
trees in the midst of storms seem to have caught my attention. Just the other day I found a poem by
Rumi about a tree. For me this poem meant not to judge people too quickly and be kind to the people
you meet.
I think every season in life has its own value. Try to embrace your ‘winter’ as much as your spring, for
both of them make you the person you are today, and the person you will become in the future.
Enjoy the poem – and the seasons
~ Charissa M.
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During this meeting a lot of good ideas were mentioned! A short overview of the points,
including our plan to improve them can be found here:
Sustainability
Students are not aware of the height of importance of sustainability at our faculty. However,
the students want to discuss the theme, and they have good ideas! Therefore, SAM placed an
idea box in the faculty hall (next to the board of Gerardus van der Leeuw). This way, you can all
write your good ideas down (also for complains, questions, and such), and we will make sure
they will be discussed! Also, we proposed using paper cups and boards instead of the plastic
ones, the separation of garbage and to place a sign in the bathroom to stimulate switching of
the light.
Study climate
As for the facilities: the classrooms are generally viewed positively, but it would be nice if room
130 would be left the same way as it was before. Independent studying is preferably done at
the faculty – because our faculty is appreciate positive as meeting- and study space – rather
than at home or in the library. However, it is suggested that the opening hours of the faculty
may be extended. We can’t promise anything, but we will discuss it with the faculty board!
Also, the demand for healthy snacks in vending machines is high: we are working on it. Another
problem is the smelly bathrooms at the faculty. Fortunately the solution can be simple: at air
freshener in the bathrooms. The workload of students in the old curriculum is inconsistent
reviewed, but we are happy this is better in the new curriculum! However, we have passed the
information on to the Programme Committees. A nice compliment: the students are very happy
with the help of the study councilors and the education administration, and in particular the
Christmas decorations are greatly appreciated! The students are in favor of seasonal
decorations throughout the year!
Communication
For international students who come to Groningen it is not always clear how the faculty works,
which classes they have and when the introductions are. To make sure everything what went
wrong this year, will be improve next year, we would like to invite internationals students to
talk with our international officer Debbie van den Berg, together with students from the faculty
council. The communication of teachers to students is generally considered good. However,
some students experience a barrier to mail teachers with questions. During the meeting it is
suggested to stimulate better use of Discussion Board by teachers ánd students! General
questions can be asked here, other students benefit from the answers, and because of the
normalization of asking questions less students will experience a barrier – hopefully. About
internships: students often have problems arranging an internship. They often don’t know
where to begin, get many rejections, and after a while – when they contact the coordinator of
the master - have a feeling of having failed. SAM really wants to stimulate teachers to have
(one-on-one) conversations with their students were concrete suggestions of internships are
given. This is already the case at the master Concealed Knowledge. Also students have to take
the initiative to contact a teacher as soon as possible if you don’t know what to do.
“The best teachers are those who show you where to look, but don’t tell you what to see.”
Hugs from SAM de Bear
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So what does humanistic atheism have to say about how to live your life? Nothing, and
yet a lot – there’s almost nothing that is universally affirmed, again because the only belief (or
lack of belief) that atheists have in common is that they don’t believe in God. But they do
explore a lot of what human existence is like given the fact of God’s nonexistence, and how to
give shape to that existence. Probably the best contemporary example is Alain de Botton’s book
Religion for Atheists (London 2012). De Botton explores all the different things nonreligious
people can take away from religion, from wisdom to community to emphasis on education to
art and architecture, and so on. Though the underlying
assumption still is that everyone has to figure out for
themselves how to live their life, what the meaning is
“The
only
thing
they will give to their life etc., at the same time the book
that can be said
emphasizes how religions can have a lot of practical
about the art of
insights and ideas about how human beings should live
living
is
that
their lives.
whatever
religion
has to say on this
This focus on how people should live their lives is
topic,
it
will
not just a contemporary 21st century thing. In my
probably be wrong.”
research on humanism & atheism in the Netherlands, one
of the figures I have focused on is Jaap van Praag (19111981), one of the founders of the main Dutch humanist
association Humanistisch Verbond (1946-present), its chairman for 23 years and the most
prominent Dutch humanist for most of the 2nd half of the 20th century. In Van Praag’s writings it
quickly becomes clear that he thinks ‘nihilism’ is one of the main problems of society, and he
sees this nihilism as the main cause of World War Two. Nihilism here means chasing after
money and pleasure with little to no regard for values and ethics. He wants religious and
nonreligious people to engage with their own worldview again and wants them to live a
purposeful life. Though again there is a paradox here, because Van Praag is unable to articulate
a clear set of values for humanists, except for a few that are so broad that – by his own
admission – they can lead to various mutually contradictory conclusions.
Still there is some divide here between scientific atheists and humanistic ones. The
former would say that there is nothing inherently wrong with nihilism, and catastrophes like
the 2nd World War were caused by irrational behaviour, not to mention that religion probably
played a nefarious role (this is very much debatable of course, but that would be the line of
argument). In the end, “the art of living” is just another topic that shows that contemporary
atheist movements are much less unified than they look.

Update SAM’s Forum
By: SAM de Bear
On the 7th of December the students from SAM, that is to say the
students of the Faculty council, the programme committees and
the student advisor of the Faculty Board, orgainsed SAM’s very
first Forum! The goal was to involve students more in ongoing
cases, stimulate active debate about sustainability, and to collect
comments, ideas and/or complains from students about education
matters, faculty climate, and other topics. With 12-20 students we
started with a brainstorm session, after which we discussed it collectively.
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‘The heart of a heartless
world’: the atheist’s art
of living
By: Jeroen Weggen

“There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life.” This quote was part of a
campaign originated by atheist comedian Ariane Sharine and promoted by the British
Humanist Association. They raised enough money to have 600 buses across the United
Kingdom spread this message of good news in the UK. But why should people worry or not
worry in the first place, and how is life to be enjoyed? These are questions that you won’t find a
common answer for in atheist circles. Mostly because, obviously, atheism is simply the denial
of God’s existence, a lack of belief – the only thing that atheists have in common is their
atheism.
This is why on online atheist forums you will have some people confess that they are
terrified of death, while others say that they don’t find it terrifying at all. Some think life is
bleak because the nonexistence of God means life is meaningless, others think that this is
exhilarating because it means they can – and will – create their own meaning. The only thing
they will all agree on is that religion probably doesn’t give accurate advice on how to live your
life, and even if it does it is marred by the fact that it isn’t true anyway – and why choose a
comfortable lie over the cold hard truth?
This approach to the art of living – or rather a lack of an approach – is a clear example of
one side of the atheist spectrum. Stephen LeDrew has identified two historical categories of
atheism on this spectrum: scientific atheism and humanistic atheism.1 Scientific atheism is
characterized by the science-versus-religion dichotomy. Its adherents see science as
superseding religion, particularly in terms of explanations and beliefs. In fact it’s often seen as
the problem with religion that it is about beliefs or faith, whereas science operates on facts
which you don’t have to believe, you merely ‘accept’ them. So what can you say about the art of
living from this perspective? Ethics and meaning is subjective, so science has nothing to say
about that in this worldview and everyone should just figure it out by themselves. The only
thing that can be said about the art of living is that whatever religion has to say on this topic, it
will probably be wrong. “There probably is no God, now stop worrying and enjoy your life.”
The other category of atheism, humanistic atheism, takes a different approach. While it
shouldn’t be seen as the polar opposite of scientific atheism (the two overlap a great deal),
humanistic atheism has a great deal more to say about what life is about. According to LeDrew
humanistic atheism originated with Karl Marx, whose critique of religion had much less to do
with the science/religion binary. Instead it was grounded in social justice, the alienation and
suffering that human beings have to deal with. Why does religion exist? Because there is so
much suffering and inequality in the world, people use religion to cope with all of the problems
they have to endure. This is where Marx’ infamous quote about religion comes from: “Religious
suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real
suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the
soul of soulless conditions. It is the opium of the people.”
1

https://blog.nsrn.net/2014/03/21/atheists-are-believers/
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