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Redactioneel 
 
Voor de laatste keer dit jaar mag ik de nieuwste 

Dei Facto aankondigen. De afgelopen periode 
heeft het overlijden van geliefde student en 
vriend Ben den Ouden een enorme impact 
gehad op vele studenten en medewerkers. 

Naast het grote verdriet, is er ook plaats 
geweest voor het delen van de vele mooie 

herinneringen aan hem. 
 

Met het thema ‘Slotscéne’ willen wij stilstaan 
bij het verlies, en de markering van het einde 

van zijn leven onder ons, maar daarnaast is de 
laatste scéne van een toneelstuk nooit het einde 

van de performance. Onze herinneringen aan 
hem leven voort in de faculteit, en in onze 

harten. 
 

Naast aandacht voor dit verlies, is er ook 
aandacht voor de Vrijheid van Nederland sinds 

De Tweede Wereldoorlog, wordt ons geleerd 
hoe we armbandjes kunnen maken met 

religieuze symbolen en is nog een artikel te 
vinden die eigenlijk een plek had in de vorige 

editie. 
 

Kijk voor Engelstalige artikelen aan de andere 
kant! 

 
Voor de laatste keer dit collegejaar: veel plezier 

met lezen, en een fijne zomer! 
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CAVE ALLEEN 

Door: Giel de Jong 

Over de muziek van Nick Cave kunnen twee dingen worden gezegd die zelfs onder liefhebbers 
weinig tegenspraak zullen wekken: zijn stem is donker en zijn woorden zijn duister. 
Inspringend op een willekeurige plaats in zijn oeuvre; het album Murder Ballads dat in 1996 
werd uitgebracht is een verzameling vertellingen die bijna uitsluitend uitlopen op een 
gruwelijke moord. Veel van de teksten (Song of Joy, of de hit Where the Wild Roses Grow) 
spreken vanuit de psychopathische maar eindeloos fascinerende hersenkronkels van de 
moordenaar zelf. ‘’As I kissed her goodbye, I said, 'All beauty must die' and lent down and planted 
a rose between her teeth’’. Cave zingt over liefde en geweld in dezelfde toonsoort, alsof de twee 
niet denkbaar zijn zonder elkaar. In de mistige en dorre wereld die de woorden schetsen, kan 
zelfs een moord een daad van liefde zijn1.  

  De albums die volgen zijn wellicht minder bloederig, maar zeker niet minder van tranen 
doordrenkt. Het album No More Shall we Part (2001) sluit af met een lijkbleke getuigenis van 
wat in mijn fantasie altijd een bittere weduwnaar is geweest. Het openingsvers gooit je meteen 
in de diepste dieptes van een wereld waarin het allermooiste door de dood is weggenomen:  

As so with that, I thought I'd take a final walk 
The tide of public opinion had started to abate 

The neighbors, bless them, had turned out to be all talk 
I could see their frightened faces  
Peering at me through the gate 

De wandelaar bewandelt zo nog voor de laatste keer de aarde en aanschouwt hoe deze 
doordendert zonder zich ook maar ergens druk over te maken. Hij dwaalt een kerk binnen, 
bladert door de pagina’s van het boek maar vindt hierin geen troost, geen herkenning. De 
drukke straten kunnen hem evenmin bij het leven betrekken en het lijkt alsof de hele wereld 
vreemd is voor hem, en hij vreemd is voor de wereld. Dan loopt hij langs het kerkhof en ziet in 
de verte het laatste overblijfsel van de schoonheid en liefde die hij vroeger mocht genieten, in 
adembenemend mooie woorden: 

I passed by your garden, saw you with your flowers 
The Magnolias, Camellias and Azaleas so sweet 

And I stood there invisible in the panicking crowds 
You looked so beautiful in the rising heat 

En het lied biedt geen verlossing; het rondt niets af. Want het verdriet rondt niet af. Het loopt 
niet af. Het bouwt niet af. Mogelijk wordt het zelfs alleen maar sterker. I hope and I pray, but it 
                                                        
1Cave houdt er uitvoerige ideeën op na over de verhouding tussen liefde en geweld, geïnspireerd door de uiterst 
gewelddadige lofliederen die in het Bijbelboek Psalmen zijn te vinden, zoals psalm 137). Voor meer hierover, zie 
de lezing van Nick Cave getiteld ‘The Secret Life of the Love Song’, bijgevoegd in The Complete Lyrics 1978-2013 
(2013) 
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gets darker with the day. Hoe het met de weduwnaar afloopt, laat Cave aan onze fantasie over. 
  In de documentaire 20.000 Days on Earth lopen we een dag mee in het leven van Nick 
Cave. Hij vertelt over zijn werk, zijn proces. We komen iets te weten over zijn inspiratie en zijn 
verhouding tot de teksten. Hij noemt zijn methode ‘narrative songwriting’. Deze naam is 
veelzeggend, want veel teksten vormen uiteindelijk een poëtische vertelling, met personages, 
een locatie en een gebeurtenis. Goede voorbeelden hiervan zijn The Carny (over een 
mysterieus en luguber circusgezelschap) of The Lyre of Orpheus (de Griekse mythe in de 
woorden van Cave gegoten) of de B-side (I’ll Love You) Till the End of the World, waarin de 
verteller aan een hotelbrand is ontkomen en reflecteert op zijn bestaan. Dit zijn verhalen die 
hebben plaatsgevonden in zijn ‘songwriting world’ die vol zit met goede en slechte mensen, met 
draken en prinsessen, ‘en waar God daadwekelijk bestaat’. Dit maakt de vertellingen echter 
geen pure fantasie, want vanzelfsprekend is hij, net als iedere kunstenaar, geïnspireerd door al 
die krachtige herinneringen die hij met zich meedraagt en die zich alleen naar buiten worstelen 
in een ernstig verminkt en vermaakte vorm. Slechts door de mangel van een fictieve wereld 
kan de schoonheid van een herinnering getransformeerd worden in schoonheid in de kunst. Er 
is geen directe formule.  

 In de zomer van 2015 werd het dagelijks leven van Cave en zijn familie op brute wijze 
verbogen. Zijn 15-jarige zoon viel onder invloed van lsd van de witte kliffen van de Ovingdean 
Gap, dichtbij hun woonplaats Brighton. Arthur Cave, de helft van een tweeling, overleed na 
ernstige verwonding in het ziekenhuis. Ik was op vakantie toen ik het nieuws vernam en een 
deel van mij waar ik niet trots op ben verheugde zich op de bloei van gitzwarte maar 
ongetwijfeld hartverscheurend mooie ballades waarvan de grond door een dergelijk trauma 
wellicht bemest zou worden. Hoewel de rockster voor mij een haast goddelijke status had 
verworven, kwam de dood van zijn zoon bij mij slechts binnen als de duizenden doden 
waarvan ik dagelijks op de hoogte word gebracht op journaals en voorpagina’s. Mijn reactie 
bestond uit dezelfde egocentrische vraag naar wat dit nu concreet voor mijn eigen leven zou 
betekenen.   
  Van het rouwproces kregen de media bij Cave weinig los; hij gaf geen interviews en, 
geheel niet onbegrijpelijk, verzocht hij dat men hem, zijn vrouw en kinderen met rust zou laten. 
Een jaar later werd er een film aangekondigd die internationaal eenmalig in bioscopen 
gedraaid zou worden op 8 september, één dag voordat het nieuwe album Skeleton Tree 
uitkwam. In de film, gemaakt door Andrew Dominik, die ook verantwoordelijk was voor 20.000 
Days, wilde Cave media en andere geïnteresseerden tegemoetkomen door een kijk te geven in 
de toestand van zijn huidige bestaan, een jaar na het trauma. Het nieuwe album zou tevens een 
grote rol spelen: alle nummers werden erin gepresenteerd, afgewisseld door beelden van 
studio-opnames, interviews en een zeldzaam gesprek met Susie Bick, Cave’s echtgenoot en 
Arthur’s moeder. Cave reflecteert op zijn voormalige methode, het narrative songwriting, en 
vertelt hoe het trauma onder andere dit op monsterlijke wijze gebroken heeft. ‘Men beweert 
dat een trauma een sterke motor kan zijn voor het creatieve proces. Voor mij had het een 
vernietigende uitwerking.’  

  Zo ziet Cave na het trauma geen enkele reden meer om zijn teksten te voegen naar de 
overzichtelijkheid van een narratief. Waarom een verhaal beschrijven met een begin, midden 
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en eind? Heeft het leven zelf ooit een dergelijke orde en regelmaat gehad? Chaos is ingetreden 
in de muziek van het nieuwe album. ‘Het verhaal’ heeft plaatsgemaakt voor impressies, 
gonzende beelden en stekelige frasen. In het loodzware Jesus Alone is dit hoorbaar wanneer de 
verzen je van de ene naargeestigheid naar de andere slingeren zodat je je wanhopig vastklampt 
aan een weinig verlossend couplet:  

With my voice 
I am calling you      

Het album lijkt te gaan over rouw, diep gemis en het onontkoombare van de tijd die je vraagt 
om door te gaan. Maar het gaat niet over deze dingen zoals voorheen: de sluier van een fictieve 
wereld is hardhandig weggetrokken en Cave blijft naakt en koud liggen. Voor mij was deze 
gewaarwording zo ingrijpend dat ik een lange tijd na de release niet naar de voorgaande 
albums kon luisteren; hun oprechtheid leek gediskwalificeerd. In de muziek van Skeleton Tree 
zat pijn waar ik niet naar had verlangd. Op zeldzame momenten beleefde ik het zodanig dat ik 
mijzelf haatte om het feit dat ik mij hieraan dacht te kunnen verlekkeren.  
  Maar gegeven de oprechtheid van de muziek, van de poëzie, gegeven de nabijheid die ik 
als luisteraar en bewonderaar kon bereiken, betekende dit nog altijd niet dat ik wist hoe Cave 
en zijn familie zich voelt. Dit is immers wat in de film het beste uit het zwart en wit naar voren 
treedt: dat het verdriet onvoorstelbaar is, en dat de bedroefden om die reden eenzaam zijn. 
Jesus Alone kan daarom goed verwijzen naar Christus die alleen was in de hof van Getsemane 
en bij zijn discipelen, ondanks hun welwillendheid, geen troost kon vinden. Tegelijk is het om 
die reden alleen Jezus (Jesus Alone) die paradoxaal de eenzaamheid kan begrijpen. In een 
aankondiging van de film (om het een ‘trailer’ te noemen zou ongepast zijn) zien we Nick 
Cave’s zwaarmoedige gezicht en horen we zijn fluister: ‘Fuck, what happened to my face… Look 
at those bags under my eyes. Where did they come from? They weren’t there last year. The 
director says I look like a batted monument. I have a terrible feeling he’s trying to be kind to me. I 
must remember to be kind back. I must remember to be kind…’ Vervreemd van de wereld die 
haar omringt moet de bedroefde zichzelf herinneren aan zelfs de meest voordehand liggende 
omgangsnormen. Er is een kloof tussen haar en de wereld gekomen die met alle goede 
bedoelingen niet overbrugd kan worden. Net als sterven doe je rouwen uiteindelijk alleen.  
  Toen de zoon van Eric Clapton uit het raam van de 53e verdieping viel, schreef hij het 
inmiddels iconische Tears in Heaven. Een lied vol droefenis en met een slechts een sprankje 
verlossing:  

Beyond the door  
there's peace I'm sure 

And I know there'll be no more  
tears in heaven 

De enige verlossing in Skeleton Tree lijkt uit de titelsong te komen, de laatste track op het 
album. Het is tevens de laatste zin van het nummer, en zo ogenschijnlijk een haastig 
dichtgebrand stompje aan het einde van verdriet en desoriëntatie. Voorgaand wordt de 
wanhoop nog zonder inhouden bezongen in I Need You. In het prachtige Distant Sky lijkt 
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(suïcidaal?) escapisme aangeraakt te worden in het eerste vers: ‘Let us go now, my one true 
love. Call the gasman, cut the power out. We can set out, we can set out for the distant skies. 
Watch the sun, watch it rising in your eyes.’ Dan begint de laatste track met een bleke, 
uitzichtloze ochtend, gevangen in een onveranderbare toestand. Het is verbazingwekkend hoe 
Cave met een minimum aan woorden een indringende wereld voor het geestesoog kan 
toveren: ‘Sunday morning. Skeleton tree.’  

  In tegenstelling tot Clapton, die zijn roep naar de hemel richt, kiest Cave voor een 
zinnebeeld dat dichter bij huis ligt. De uitzichtloze zee, aan de kust waarvan hij zijn kinderen 
heeft opgevoed, wordt voor hem de metafoor voor het onoverbrugbare: ‘I call out. I call out. 
Right across the sea.’ Maar de zee antwoordt hem niet. Troost komt niet uit de lucht vallen. En 
hij weet: ‘Nothing is for free’. Cave roept andermaal, maar slechts een echo keert terug, de 
bevestiging van zijn eenzaamheid. Dan spreekt hij eindelijk het verlossende woord, in 
harmonie met een veelheid aan stemmen: ‘And it’s alright now.’ En deze zin blijft zich herhalen, 
tot in een langzame fade-out, alsof dit de boodschap is waar het bij zal blijven, die niet 
veranderen zal en eindeloos herhaald kan worden. Maar echte verlossing kan het niet genoemd 
worden; er zit een wrange bijsmaak aan. Het album dat deze woorden voorgaat, plaatst ze in 
een allesbepalend perspectief. Het maakt ze ongeloofwaardig op z’n minst, alsof ze slechts 
worden uitgesproken om de mensen gerust te stellen. Een maatschappij waarin bij ieder 
probleem per definitie een oplossing hoort, heeft geen plaats voor ontroostbaarheid. Onmacht 
is onze grootste angst, alles moet te verwerken zijn. Smachtend wachten we op de woorden die 
uitwijzen dat we het probleem overwonnen hebben. Cave gunt ons dat genoegen en stelt ons 
gerust: ‘It’s alright now…’  Zo wordt de ware aard van het verdriet zo hard mogelijk neergezet: 
het verandert niet, het vermindert niet, het is onvoorstelbaar en onvertaalbaar. Maar we 
moeten door. Dus we gaan door.  

 Open deuren 
Door: Jan Mark Mulder 

“En daarom veroordeel ik u tot een gevangenisstraf van twee maanden, onvoorwaardelijk!” 

De woorden van de rechter leken weinig indruk te maken op de zojuist veroordeelde man. Hij 
haalde zijn schouders op en liet zich gewillig meevoeren door een bode. Via een kleine deur 
werd hij naar een van de cellen beneden in het gebouw gebracht, van waaruit hij naar een huis 
van bewaring zou worden gebracht.  

Mijn studiegenoten en ik hadden het beter voor elkaar. We liepen we de rechtszaal uit, druk 
napratend over wat we deze middag hadden meegemaakt. De boeken die we tot nu toe hadden 
gelezen over het strafrecht waren al behoorlijk spectaculair, laat staan de praktijk. De 
dynamiek tussen advocaat, Openbaar Ministerie en de strenge rechter: voor ons, tweedejaars 
studenten Rechten, was het genieten. Dit was het échte werk! Via een deur, die maar lastig 
open ging, liepen we naar buiten de Oude Boteringestraat in. De pas veroordeelde boef in het 
gebouw achterlatend. 
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Zo’n twintig jaar later, op een zonnige septemberochtend, sta ik voor diezelfde deur. Dat het 
gebouw waar ik voor sta inmiddels de oude Rechtbank heet, zegt genoeg. Ik kijk omhoog, het 
zwaard van het Justitiabeeld glimt in de zon. Voor mij een vertrouwd beeld. In mijn lichaam 
voel ik een gezonde spanning en ik spreek mezelf toe: “Maak er wat van. Geniet van je vrijheid!” 
Met het openen van de deur transformeer ik. Vanaf nu ben ik weer student.  

Bij de eerste collegedag hoort een rondleiding door het faculteitsgebouw. En zo worden we 
gewezen op de sporen die herinneren aan het verleden van het gebouw. De zittingszaal, de 
advocatenkamer, de cellen beneden in het gebouw met -tegenwoordig- de deuren wagenwijd 
open. Het is duidelijk dat met de verandering van de functie van het gebouw, ook de deuren 
een andere betekenis hebben gekregen. Als vanzelf denk ik terug aan het verleden. Hoe zou het 
zijn met de man die hier twintig jaar geleden opgesloten zat? Ik hoop maar dat hij inmiddels 
net zo van zijn vrijheid kan genieten als ik van mijn studentenleven 2.0. 

Vrijheid… Een thema dat gisteravond, tijdens een college ‘Filosofie als levenskunst’, ook de 
revue passeerde. De vraag stond centraal hoeveel ruimte we eigenlijk hebben om zélf vorm te 
geven aan onze identiteit, om te kunnen leven op een manier die goed voelt. Verschillende 
zorgen kwamen boven tafel: “Goed, ik kies nu een richting, maar wat als ik de verkeerde keuze 
heb gemaakt?” Of: “In deze tijd moet je toch eigenlijk wel twee masters afronden, wil je je nog 
een beetje onderscheiden.” Het gevoel van vrijheid, zoals ik dat associeer met studeren, wordt 
naar de achtergrond verdrongen door keuzestress. Het lijkt alsof de buitenwereld, met alle 
eisen en verwachtingen, blijkbaar eerder vrijheden beperkt dan optimaliseert. Eenmaal een 
richting gekozen, lijken allerlei deuren op slot te gaan.  

Ik denk na over de discussie van gisteravond. Over de stress die het maken van een keuze met 
zich mee kan brengen en die ik in het verleden zelf ook ervaren heb. Na enige tijd begon mijn 
juridische loopbaan te knellen en voelde ik me niet meer vrij. Maar dan? Hoeveel ruimte had ik 
nog om een andere weg in te slaan? Was ik met een diploma Rechten niet ‘veroordeeld’ tot de 
juridische wereld? Een dilemma waar ik wakker van kon liggen. Ik koos er uiteindelijk tóch 
voor om een deur achter me dicht te doen en een nieuwe weg in te slaan. En zo wandelde ik 
afgelopen september door de Oude Boteringestraat en stond ik voor het faculteitsgebouw.  

Meteen de eerste collegedag, tijdens de rondleiding, werd me duidelijk dat de deur die ik dacht 
gesloten te hebben, tóch nog op een kier staat. Niet alleen het gebouw drukt me met mijn neus 
op de feiten. Gaandeweg de opleiding merk ik dat ik af en toe mijn juridische bril tevoorschijn 
haal. Wat voelde als een ‘verkeerde’ keuze, blijkt nog best aardig uit te pakken. 

Ik schreef het al: in de loop van de tijd kunnen deuren van betekenis veranderen. Zo bezien 
snap ik de Romeinen wel. Niet voor niets hadden zij -op z’n Nederlands- Janus, de god van de 
deur, van het begin en het einde, van de transitie. Een god die kijkt naar het verleden én naar 
de toekomst en daarom twee gezichten heeft. Deuren hebben ook wel iets magisch. Een 
gesloten celdeur wordt een open deur naar een computerruimte. De ingang van een faculteit, 
die mij transformeerde tot student, kan voor anderen de uitgang zijn naar een wereld die 
vrijheden beperkt. Een afgesloten ‘loopbaan-deur’ blijkt ineens toch weer toegang te bieden tot 
een waardevolle bron van informatie.  
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Misschien is dat wel een belangrijk aspect van de kunst van het leven én een mogelijke remedie 
tegen keuzestress: het besef dat een –vrijwillig- gesloten deur altijd weer open kan. Ik denk dat 
daarom de deur van faculteit wat moeilijk opengaat. Het geeft mij de tijd om, al is het maar 
even, stil te staan bij mijn vrijheid. 

~Jan Mark Mulder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk’s Hoekje:  
De vrijheid vieren 
Door: Henk van Putten 

Mijn goede gewoonte ongetrouw bezocht ik op vrijdag 5 mei het bevrijdingsfestival in 

Groningen met vrouwlief en dochter en een vriendje van haar. Mijn ergste vrees werd 

bewaarheid. Lange rijen voor de loketten waar je muntjes kon (c.q. moest) kopen. Lange rijen 

voor de zaken waaraan je die muntjes vervolgens kon (c.q. wilde) besteden. Soms absurd hoge 

prijzen, voor 1 muntje van €2,50 had je de kleinste patat nog niet, daar wordt anderhalf voor 

gevraagd (NB service van het festival: de muntjes kunnen in twee halfjes worden gebroken.) 

Een grotere zak friet kostte twee, dus 5 euro, elf oud-Hollandse guldentjes. Extreme drukte, 

opgefokte jeugd, sommigen om 17.00 al behoorlijk aangeschoten. Een zompige tent met een 

trommelvliezenteisterend kabaal, verstaan kun je elkaar echt niet, al dan niet blijvende 

gehoorschade verzekerd. 
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Staan op een bevrijdingsfestival in een snikhete tent waarin je niets tegen elkaar kunt zeggen 
vanwege oorverdovend harde muziek. Om met Reve te spreken: Erger leed bestaat niet. Het is 
erger dan alles wat er is. Het is zo erg, dat men er niet over kan praten. 
  
Toch kon het nog wel erger, ook tot mijn verbijstering. Om 18.45 staat er een optreden 
geprogrammeerd van Rapper Boef en juist naar hem willen mijn dochter (9) en haar vriendje 
(10) graag toe. En ik ben de beroerdste niet, dat doen we wachtend aan de zijkant van de tent, 
net erbuiten, want mijn oren piepen en we snakken alle vier naar frisse lucht. Het begint te 
motregenen en Rapper Boef laat zijn imago getrouw op zich wachten. 
  
Op een bevrijdingsfestival in miezerige motregen staan te wachten op Rapper Boef, die om 
18.45 zal spelen, maar er niet is. Om met Reve te spreken: dan kan men beter dood zijn. 
  
Om 18.50 is hij er ook niet, en om 18.55 is het niet beter geworden. Ik besluit dat Rapper Boef 
ook nog nooit op mij gewacht heeft, dus ik ook niet langer op hem. We gaan weg. Gelukkig 
wordt er door niemand tegengestribbeld. Later horen we dat er, nadat zijne majesteit Boef 
eenmaal zijn opwachting had gemaakt, ook nog gevochten is in die smoorhete, benauwde tent. 
Het zou zelfs Reve moeite hebben gekost nog verdere superlatieven te verzinnen die enigszins 
recht aan de ellende daarvan zouden hebben gedaan. 
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Armbandjes met religieuze 
symbolen 
Door: Sara Posthuma  

In het vorige nummer van Dei Facto 
stond mijn eerste patroon, het 
alefbetje. Toen beloofde ik deze keer 
een patroon te publiceren wat ook 
gericht is op religiewetenschappers. 
Daarom heb ik deze keer gekozen 
voor geknoopte bandjes met 
religieuze symbolen. Ik heb 
symbolen gebuikt uit de 
wereldreligies, een kruisje in twee 
tinten paars, een davidsster in blauw 
en wit, een halve maan in rood en 
geel en yin yang in zwart en wit. 
Deze kleuren kun je natuurlijk aanpassen, kies vooral jouw favoriete kleuren! Om deze 
armbandjes te maken heb je twee knopen nodig, die het spiegelbeeld van elkaar zijn, de links-
rechtse knoop (LR) en de rechts-linkse knoop (RL). In de patronen staan de knopen 
weergegeven als pijltjes, (>) voor de LR en (<) voor de RL. Deze knopen maak je als volgt: 

De bovenste knoop is de LR, de onderste knoop is de RL 
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Draden: 

Kleur A is in de 
tekeningen wit, 
kleur B is grijs.  

Kruisje: 

7 x kleur A, 100 cm  

3 x kleur B, 70 cm  

Yin Yang: 

6 x kleur A, 100 cm 

6 x kleur B, 100 cm 

Davidsster :  

11 x kleur A, 120 
cm 

11 x kleur B, 80 cm 

Halve maan : 

7 x kleur A, 100 cm 

      

 

 

Voor de armbandjes heb je de volgende dingen nodig:  

• Draad, ik gebruik goedkoop borduurgaren van bijvoorbeeld Hema of Action 
• Plakband 
• Een stukje karton, het maakt niet uit wat. Ik gebruik gewoon wat ik heb, bijvoorbeeld de 

zijkant van een theedoosje of iets dergelijks 
• Schaar  
• Meetlint/liniaal 

Om de armbandjes te maken knip je draden van de juiste lengte, zie het 
kader bij de patronen. Plak de draden op ongeveer 15 centimeter van het 
uiteinde op de rand van het stukje karton in de juiste volgorde met een 
stukje plakband. Nu kun je gaan knopen volgens het patroon. Trek je knopen 
strak aan voor het mooiste resultaat, maar pas in het begin even op dat je de 
draden niet van het plakband lostrekt. Hoeveel herhalingen je van het 
patroon moet knopen hangt van de dikte van je pols af. Houd er rekening 
mee dat het bandje in het dragen iets oprekt en dus langer wordt. Knoop bij 
het kruisje, yin yang en de halve maan na de laatste herhaling van het 
patroon de eerste rij van het patroon. Bij de ster knoop je in de laatste 
herhaling de laatste drie rijen niet. Als het klaar is maak je het los van het 
kartonnetje (mocht het eerder losraken is dat ook geen probleem), en vlecht 
je de uiteinden tot een koordje. Als de koordjes lang genoeg zijn leg je er een 
knoop in en knip je de restanten af. Je kunt er ook voor kiezen om geen 
koordjes te vlechten maar te draaien, maar dan heb je kans dat het bandje in 
het dragen ook vervelend gaat draaien. Bij het bandje met de sterren moet je 
twee koordjes aan elke kant maken, anders zou het een te dik koordje 
worden. 
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Als het doek valt: 
Nehalennia en haar 
gordijn 
Door: Carolien van Krimpen 

Twee maanden lang ben ik, met veel moeite, om kwart over vijf uit bed gekomen, zodat ik om 
vijf over zes in de trein zat, en netjes om negen uur in-klokte bij het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden, waar ik stage liep. Voordeel: daar was gratis koffie. 

Tijdens mijn stage heb ik me bezig gehouden met de godin 
Nehalennia, die in de Oudheid in Zeeland werd vereerd. 
Tientallen altaren zijn de afgelopen eeuw opgevist uit de 
Schelde, en meerdere daarvan staan in het museum. 
Binnen het thema van deze Dei Facto (slotscène -> het 
doek valt -> gordijnen gaan dicht -> Nehalennia’s gordijn) 
zal ik jullie iets meer vertellen over één van Nehalennia’s 
iconografische aspecten, namelijk het doek dat te zien is 
aan de achterkant van enkele van deze altaren. 

Behalve de altaren en wat bakstenen van tempels, hebben 
we geen overblijfselen van de Nehalenniaverering. In 
tegenstelling tot veel andere goden en godinnen uit de 
Oudheid, zijn er 
geen mythes over 
haar. Alles wat we 
van Nehalennia 

willen weten, moet worden afgeleid uit de altaren. En 
wat er op de altaren te zien is, kan natuurlijk op talloze 
manieren geïnterpreteerd worden. Over het algemeen 
wordt aangenomen dat het mandje met fruit (rechts op 
de afbeelding) staat voor vruchtbaarheid, de schelp 
boven haar (en het roer dat ze soms ook bij zich heeft) 
voor haar functie als godin van de zee en scheepvaart, 
en de hond als symbool van trouw.  

Maar wat betekent het gordijn dat soms aan de 
achterkant te zien is? Soms wordt het gordijn afgedaan 
als versiering. Deze altaren stonden misschien ergens 
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waar ze van alle kanten te zien waren, dus kon de achterkant niet saai kaal zijn.  

Maar soms zitten er gaten in de voorkant van de altaren, wat erop zou kunnen wijzen dat er 
een écht gordijn aan de voorkant vastgemaakt was. Het is bekend dat beelden en altaren in de 
oudheid soms beschermd werden door een gordijn, vooral als ze buiten stonden, blootgesteld 
aan regen en wind. Misschien is het gordijn een spoor van dit praktische doel? 

Of zou het gordijn toch een symbolische betekenis hebben? Volgens latinist H. Wagenvoort 
(1886-1976) staat het gordijn voor het hiernamaals: het zou wijzen op de scheiding tussen dit 
leven en het volgende. Nehalennia zou misschien zelfs een godin van de dood zijn. De hond is 
namelijk ook wel te interpreteren als symbool van de dood. En het schip? Daarmee vervoerde 
Nehalennia de zielen van de doden naar het hiernamaals.  

Deze theorie zou misschien nog redelijk aannemelijk zijn, ware het niet dat de inscripties heel 
ergens anders op wijzen. Volgens de inscripties zijn de altaren voornamelijk opgericht door 
handelaren (in zout, vissaus, aardewerk en wijn) en zeevaarders. De laatste letters van de 
inscripties zijn steeds VSLM; votum solvit libens merito, in het Nederlands meestal vertaald als 
‘heeft zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden’. Dit laat zien dat de Nehalennia verering 
ongeveer als volgt gegaan zal zijn: Een handelaar of zeevaarder bad tot Nehalennia en beloofde 
een altaar voor haar op te richten als zij hen en zijn bemanning zou beschermen tijdens de 
tocht. Bij terugkomst loste hij zijn gelofte in door het altaar voor Nehalennia op te stellen. Dit 
wijst erop dat Nehalennia een beschermgodin van zeevaarders was, en niet zozeer een godin 
van het hiernamaals. 

Of is dit te combineren? Is het dan misschien zo dat het gordijn betekent dat er onderweg toch 
iemand van de bemanning gesneuveld is? Wagenvoort stelt voor dat Nehalennia zowel een 
beschermgodin met betrekking op zeevaart als een godin van het hiernamaals is.  

Waarschijnlijk niet. Wagenvoort heeft veel kritiek gekregen op zijn theorie. Ten eerste, 
waarom zou een zeevaarder het altaar nog oprichten als Nehalennia zich niet aan haar kant 
van de afspraak gehouden heeft? En zelfs al wordt het altaar opgericht, ‘gaarne en met reden’ 
lijkt dan niet toepasselijk. Volgens Wagenvoort zelf zou dit dan een foutje zijn van de maker 
van de altaren. Die zou zo gewend zijn om VSLM te beitelen, dat hij dat hier dan ook gedaan 
had. Maar de combinatie van een gordijn en VSLM komt vaak voor, te vaak voor een foutje. 

Daarnaast, waarom komt zoiets belangrijks als de dood van een bemanningslid op de 
achterkant van het altaar? Helemaal als het hiernamaals ook een van Nehalennia’s functies is, 
zou je een prominentere plaats hiervoor verwachten. 

Over het algemeen wordt Nehalennia’s functie als godin van het hiernamaals verworpen. Ze 
was in de eerste plaats een godin van zeevaarders. Van eerdere vereringen was ze nog een 
beetje een vruchtbaarheidsgodin. Maar voor het hiernamaals moest je toch echt bij iemand 
anders wezen.  

Het gordijn is slechts een gordijn. Er zit niets achter. 
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Dei Facto is looking for: 

 

 
 

 

Next year, a few of the editors of Dei Facto 
will leave the faculty, and therefore we are a 

few members short. 

 

Did you go or are you going abroad? Did you do an amazing 
internship and want to inspire people with it? Do you like 

films, music or books and want to recommend some to 
students and staff? Can you make a better poster than this 

one, or have inspiration to make beautiful covers?  

 

Do you want to be a part of the team? 

E-mail the Dei Facto at facblad.ggw@gmail.com  

- Editors 
- Cover designer 

mailto:facblad.ggw@gmail.com


 



 



Faculty Opening of the 
Academic Year 

 

When: 6
th
 of September 

Time: 15.30  

 

Guest speaker:  

Prins Jaime de Bourbon de Parme 
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Holy See 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

During the opening, we will organize a small ‘College Tour’  
where students and staff can ask their questions. 

Do you want to ask him a question during the opening? Email your question to: oaj.ggw@gmail.com  

https://haagseveteranensocieteit.files.wordpress.com/2014/01/jaime.png
mailto:oaj.ggw@gmail.com
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The last update of the 
year  
By: SAM de Beer  

It was a good year, a great year! 
Together with the faculty council, the 
program committees, the study 
association Gerardus van der Leeuw and 
all the people working together with us 
on different project we have 
accomplished more than ever!  

During the last SAM´s Forum we 
discussed the topics of the Elections and 
Employability. The candidates of the 
faculty council introduced themselves 
and tried to win votes. I am proud to 
announce the members 
of the new faculty: 
Willem Westhuis, Bregje 
Anna Faasse, Joanne 
Stoel, Tijn de Kam and 
Kayleigh Kingma. We 
wish you all the luck, and 
hope to enjoy SAM´s 
Forum next year!  

For the second time this year we needed 
help with Employability. The last activity 
Gerardus van der Leeuw organized was 
the network afternoon, and only 3 
students were a part of this event. This 
is very disappointing, and therefore 
Gerardus van der Leeuw and the faculty 
board decided that it will not be 
organized again. Instead, we asked the 
students what they would like to do 
concerning employability. With those 
ideas, Gerardus van der Leeuw and I 
made a plan to improve the events. Next 
year, we will know for sure if this plan 
can be carried out, so if you want to 
know more about it, come to SAM´s 
Forum next year!  

The faculty council is still busy with 
their projects like the organogram and 

the sustainable ideas. Also, one member 
– Roos Feringa – is fighting for silence 
rooms in the university buildings for 
(international) students and staff, for 
those who want a moment of peace. Do 
you want to know more about this? 
Please feel free to contact her!  

Last but not least: the program 
committees are selecting a Teacher of 
the Year 2017! All students could vote, 
and three professors made the Top 3: 
Geurt-Henk van Kooten, Andrew 

Irving and Mladen 
Popovic.  The committee 
– formed by Rebecca van 
den Born, Laura Rolsma, 
Jornert Glimmerveen and 
Kyra-Tiana Kers – will 
interview the candidates 
and do research on their 
educational skills. During 

the opening of the Academic Year the 
winner will be announced.  

For the last time this year, I will say 
goodbye to you all. It has been a 
pleasure to contribute in many different 
ways. My favorite projects were the ones 
on employability, alumni and of course 
the development of SAM´s Forum.  

I wish the new representative bodies all 
the luck, and I am sure they can make 
next year even greater! I am very excited 
about your plans on sustainability, 
connecting students of Religious Studies 
& Theology, International & national and 
bachelor & master. Have a great year!  

With all the hugs, 
SAM de Kyra-Tiana Beer 
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and co-wrote a book about this reversal, published in 2007.1 Some atheists who didn’t like 
this turn of events have subsequently suggested that “Flew’s intellect had declined due to 
old age” and similar arguments. Flew himself stated that he simply had a commitment to 
follow the evidence where it leads, and this was where it had brought him. 
       There is very limited research done on the topic of deathbed conversions, the obvious 
reason being that it is very hard to find cases and obtain permission to monitor them before 
the end has come. However, there is some relevant indirect research – simply measuring 
whether and how people’s religious inclinations change when they focus on the topic of 
death. One such research concluded: “When primed with death, participants explicitly 
defended their own religious worldview, such that self-described Christians were more 
confident that supernatural religious entities exist, while non-religious participants were 
more confident that they do not. However, when belief was measured implicitly, death 
priming increased all participants' beliefs in religious supernatural entities, regardless of 
their prior religious commitments.”2 In other words, when death is nearby, people do seem 
to incline more towards religious beliefs. However it should be said that these findings have 
not been replicated by other research. 

To sum up, deathbed conversions will likely remain a touchy topic, especially in 
cases in which the dying person has a different belief system/religion than the rest of his 
family or loved ones, but also when it involves a famous person who was known for their 
religious stance (or nonreligious philosophy). There is still a lot of research to be done, but 
given the touchy nature of the topic it’s difficult to see that gap being filled in the near 
future. 
 

 

                                                        
1 Flew, Antony. "with Roy Abraham Varghese." There is a God: How the World's Most Notorious Atheist 
Changed His Mind (2007). 
2 Jong, Jonathan, Jamin Halberstadt, and Matthias Bluemke. "Foxhole atheism, revisited: The effects of 
mortality salience on explicit and implicit religious belief." Journal of Experimental Social Psychology 48.5 
(2012): 983-989. 
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Deathbed conversions 
By: Jeroen Weggen 
 
Conversion to a religion and deconversion from a religion can happen at any point in 
someone’s life. But they tend to be the most controversial when happening right before 
someone’s death – the so-called deathbed conversion. This controversy is for several 
reasons. Firstly, because they happen right before someone’s passing, this person cannot be 
interviewed about it afterwards. This has led to many deathbed conversion accounts being 
questioned and doubted because they are dependent on the word of others, often the word 
of those who ‘administered the gospel’ to the dying person. A famous example here is 
Charles Darwin, who – according to now discredited accounts – supposedly recanted belief 
in his theory of evolution and accepted Christianity and special creation instead.  
       Secondly and related to this, the sincerity of the conversion is often in question. For 

example, the Roman emperor 
Constantine the Great put off his 
baptism until just before his death, 
supposedly because the baptism would 
absolve him of as much sin as possible 
before his departure to the afterlife. 
Constantine’s deathbed conversion thus 
doesn’t seem like a sincere change of 
heart but instead a calculated move: 
why live a holy life when you can just 
repent right before the end has come 
anyway? Similarly, ‘conversions’ can 
also happen just to please family 
members and friends who have 
gathered around the deathbed, who are 
worried that the dying person will end 
up in Hell. 

      A third factor is that often it is questioned whether the person on his deathbed is of 
sound mind anymore. This obviously relies on the idea that people of old age start suffering 
from dementia and memory loss, and cannot be expected to think critically about religious 
ideas. This idea is implicit in a 1952 letter by Albert Einstein (then 73 years old) to Maurice 
Solovine, in which he makes clear that he thinks the ‘rational ordering of the world’ is a 
miracle and that he disagrees with ‘positivists and professional atheists’ on this. He then 
says “I am forced to add that just to keep you from thinking  that – weakened by age – I have 
fallen pray [sic] to the parsons”3 (which means: become victim of a priest/pastor). Another 
example is the change of heart of Antony Flew. Flew, a famous professor in the philosophy 
of religion who taught at various prestigious universities, was an ardent advocate of 
atheism. However, in 2004 when he was 81 years old, he changed his viewpoint to deism, 

                                                        
3 http://inters.org/Einstein-Letter-Solovine 
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Gerardus van der Leeuw  
By: Rimmer Wiebe van der Hoek 

This year has been quite busy for us as board of Gerardus van der Leeuw, with new ideas 
like the activity committee and employability field trips. We started the year traditionally 
with an appearance at the introduction camp on Schiermonnikoog and we also helped 
organising the committee introduction night. Of course, afterwards there was the first 
faculty party of the year. As you can see on the picture it was quite the evening. Throughout 
the year we organised informative events which focused on employability, like the job 
market afternoon and the network afternoon. And lectures which provided more in depth 
topics for students. Of course, we also organised more informal events so that students 
could relax and get to know each other. Events like the Running Dinner and Christmas Party 
were a big hit and we enjoyed these moments together with you. That is why I want to use 
this occasion to thank all the students who either participated or helped organizing events 
this year. It is because of your enthusiasm that we can make the faculty feel like a second 
home. But, the biggest of thank you has to go out to all my fellow board members. They 
made it a pleasure to work for Gerardus van der Leeuw and made it for me one of the best 
years of my study. Finally I want to wish the future board of Gerardus van der Leeuw the 
best of luck. I believe that they will ensure that next year will also be a special time at our 
faculty. They are all active students who want improve the atmosphere of our faculty. 
Together, that includes the future board and we as students, we will make this time, the 
best time of our lives.   

 

With a Friendly Roar,  

Rimmer Wiebe van der Hoek  

Chairman S.F.G. Gerardus van der Leeuw 2016-2017 
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Cooking Corner #4: the 
last pieces of avocado 
By: Kyra-Tiana Kers 

In my periods of ´healthy eating´ and drinking smoothies all the time, I was very fanatic and 
bought way too many avocados. After a week or two, I realized that I didn´t want them to 
spoil even further, so I had to use them for more than smoothies. I googled it and many 
recipes came out. I tried at least ten of them, but there were only a few that were so nice 
that I had to share them with you! 
 
Avocado spread  
 
What do you need:  

• One ripe avocado  
• Juice of 1 ½ lime 
• One garlic clove  
• 1 ½ teaspoon of chili powder  
• 125 ml Greek yoghurt  
• Three spoons of fresh basil  

 
What do you do: 

o Mix the avocado with the lime juice.  
o Add the yoghurt, garlic, basil, chili 

powder and salt if necessary and mix 
it together. 

o Leave it for 1 hour (with a lid) for the 
best taste.  

o Enjoy with chips, tacos, wraps or raw 
food like carrots, cucumber, paprika 
or celery.  

Avocado Soup  
 
What do you need:  

• Two ripe avocados 
• Two onions  
• 600 ml bouillon  
• 100 ml milk 
• A little bit butter  
• One lemon  
• Two egg yolks  

What do you do:  
o Cut the onion and let it fry a little bit 

in the butter  
o Add 300 ml water to the onions, and 

add bouillon powder for 600 ml 
water. Let it boil for a while and turn 
of the fire afterwards.  

o Cut the avocado in half, get the seed 
out and mix the avocados in a 
blender with 300 ml cold water and 
100 ml milk until it is smooth.  

o Add the avocadomix to the onions 
and warm it up for 10 minutes.  

o Get a bowl and add half of the 
lemonjuice with the egg yolks. Add 
one spoon of the avocadomix to the 
eggs, mix this together and add the 
mix to the soup. Add some pepper 
and salt if necessary. Wait for it to be 
hot enough (don’t boil!), add some 
lemon slices and enjoy!  
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 From the editors  

For the last time this year, I can introduce the latest 
Dei Facto! The last period of this semester, the death 

of beloved student and friend Ben den Ouden has 
had a huge impact on many students and employees.  
We are very thankful that we could share the many 

beautiful memories of him together.  

With the theme ‘The last pages’, we think back to 
the last moments of his life among us, but as we 

know a book is never finished after reading the last 
page. The story continues in your head, in your 

memory, and maybe there will be an epilogue. Ben’s 
story will continue in the same way, in the hearts of 

the Faculty, and our own.  

Other stories will also be shared in this edition. The 
last story of the study association from the board of 

this year for instance. Also, the last update of SAM de 
Beer, a.k.a. Kyra-Tiana Kers, and an article about 

deathbed conversations can be found in here.  

Flip the Dei Facto for the Dutch articles!  

For the last time this year, I wish you all the joy with 
reading the magazine, and have a nice summer!  
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