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FROM THE EDITORS
Dearest readers of Dei Facto,

I had written a beautiful colophon, full of spring 
optimism and sunny joy. Unfortunately, my 
enthusiasm is no longer up to date! The university 
and even our very own faculty have had to yield in 
their fight against the Coronavirus: all classes are 
cancelled, employees stay home whenever they 
can, no more fun events. This means that the 
faculty will look like a sad and empty ghost town 
the next coming weeks, which is why we have 
made you this digital version of Dei Facto! To ease 
your digital struggles, there is no upside down half. 
Instead, we have just placed the English articles in 
the front of the magazine, and the Dutch articles in 
the back. Other than that, it’s a familiar traditional 
Dei Facto!

We continue our exploration of the four cardinal 
virtues, and for this edition we are discovering 
justice, something that we have collected lots of 
perspectives on. From the sacred heart as a judge 
of justice to the ethics of sustainability, from 
Bonifatius to the Accie, if you flip this page you will 
see justice from all angles. Once again we hope to 
fascinate and entertain you with our little pieces of 
art, so melt into your couch, stop thinking for a 
second about cancelled classes, exams and 
meetings, and happily start reading this Dei Facto. 
Have fun reading!

Kjelda Glimmerveen
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WIDOW OR JUDGE? 
By: Benjamin Lensink from dispuut Bonifatius

When asking a theologian to write something, of course the Bible is going to be 
mentioned! It can give us interesting points of view on themes that are ever so relevant 
for us today, such as justice, on which this issue of Dei Facto focuses. An excellent example 
of justice versus injustice can be found in Luke 18:1–8: 

‘1 He [Jesus] spoke a parable to them, that they had to pray always, and to not become 
tired. 2 He spoke: ‘Some judge was in some city. He did not fear God and respected no 
human. 3 And a widow was in that city and she came continually to him, speaking: ‘Avenge 
me against my opponent.’ 4 and he did not want to for a time. After these things, however, 
he spoke to himself: ‘When I also do not fear God, and also respect no human, 5 and also 
because this widow gives me great fatigue, I will avenge her, so that she might not come 
with as goal to strike me under the eye.’ 6 And 
the Lord spoke: ‘Hear what the unjust judge 
says. 7 Would God then not avenge his chosen 
ones, who are calling to him, day and night, 
and will he let them suffer for long? 8 I say to 
you that He will do them justice in a short 
amount of time. Meanwhile, when the Son of 
Man comes, will he find the faith on the earth?’ 

Only after countless visits to the judge, the widow gets what she wants, and only because 
he is afraid that she might hit him in the face. How hard must life be when the people who 
are put in place to protect you just plainly ignore you until they feel threatened! Is this 
how justice is supposed to work? In our own time, there are countless cases in which it 
indeed seems to be that way. It seems that there is nothing new under the sun, to use 
another biblical passage. Much can be said about the ones in power in our societies. Just 
think of our judges, governments, and big corporations. How often do they not deserve 
criticism, how often are they not in the news for a list of injustices so long that we could 
make a book out of it? 

But there is more to this piece of text than pointing out what other people are doing 
wrong. This passage makes justice personal, and that is where it gets interesting for us 
and our studies. There is a strong ethical element underlying this text which is relevant 
for us all. Important issues are raised in this parable. How are we treating each other? 
What injustice do we see in the world, and why are we letting it happen? These questions 
are pressing, maybe a little bit confronting even. And I think that that is exactly what Luke 
wants with this text, he wants to confront. For example, have you seen that man sitting in 
his wheelchair in front of the Albert Heijn at the Oude Ebbingestraat selling his 
daklozenkrant? Or the numerous homeless people that can be seen when walking from 

“Are we trying our 
hardest to strive for 
justice in this so 
often unjust world?” 
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the faculty building to the central train station in Groningen? Sometimes, when I see a 
homeless person sitting there, I feel like I am the judge from the story because I do not 
even take the time to greet them, to acknowledge that they sit there, that they exist. Yes, 
they can sometimes be shouty or irritating. Yes, they can come continually and ask for 
money. Yes, some of them might buy alcohol or drugs from the money they receive from 
people, but that does not mean that we cannot help them in other ways. It goes a long way 
to just acknowledge them, I think, to simply greet them, to give them some attention, to 
listen to their stories and the hardships they have had to endure. 

The relevance of this text does not stop there, however. It also can keep us sharp while 
doing research. In our studies, both Theology and Religious Studies, it is extremely 
important to stay critical and to reflect both on our studies and what role we play in it. I 
am doing my research; my subjectivity will always be part of it. How are we incorporating 
this responsibility in our research? It is extremely important to do justice to the texts, 
people, and objects we work with.  

However, as a theologian, I cannot leave it at that. It is clear that in this text, God is 
compared to the earthly judge. He is opposed to this earthly judge; He does not need to 
feel threatened to help. If even a figure like this unjust judge is ultimately able to help the 
widow, albeit by feeling threatened, how much more will God help us if we ask Him? In 
this parable, Jesus does not question the ability and power of God. The most important 
question comes at the end in verse 8. He will help us, but when the Son of Man – often 
used by Jesus in the Gospel of Luke to refer to Himself – will come, will we be ready for 
it? Did we behave like the widow or judge? Are we trying our hardest to live just, to help 
others, to strive for justice in this so often unjust world? Here, again, these questions are 
not only interesting for Christians. We can all do our part for more justice, whatever our 
beliefs and personal convictions might be.  

Or you could completely 
ignore what I just have 
written and ask your 
teachers for higher grades 
until they give in, just like 
the judge :) (If this works, 
could you please let me 
know? Asking for a 
friend...). 

All the best, 
Benjamin Lensink 

4



JUSTICE FROM THE COMMITTEE FOR THE 
MEMBERS

By: the Accie 

We, Joëlle, Ilse, Sterre, Austin, Marleen and Emiel, are this years’ Accie of Gerardus van 
der Leeuw. We try to organize all sorts of activities for members to relax after a busy day, 
to connect with others from the faculty or to have a great party together. This is why we 
feel like the theme justice fits us quite well: we as Accie committee members have always 
tried to justify the needs of the members of Gerardus van der Leeuw to our highest ability 
and we feel like we are succeeding quite well this academic year. As well as trying to do 
our members justice in carefully selecting our activities, we also try to do each other 
justice in the committee. We have always tried to listen to each other and use each other’s 
creativity to organize the most successful activities. Trying to do justice to everyone’s 
needs can however be quite tough. The committee definitely tries to organize various 
events with different intentions, but it appears that selecting the right activities can be 
difficult. This can definitely be seen as one of the challenging parts of being in the Accie. 
However, let’s be honest, how exciting would being 
in a committee really be without the necessary 
struggles, discussions and different opinions? 

We organized some successful activities this year 
and we notice that the attendance is quite high. This 
gives us the impression that the members of 
Gerardus van der Leeuw find our activities interesting and that we are doing well while 
promoting the activities. We try our best to make the most exciting posters, post on the 
Gerardus Instagram and write pieces for the weekly newsletter whenever we have an 
activity to announce. 

We have seen some changes in the composition of the Accie in this academic year. We 
have a new chair and committee members have changed over the past couple of months. 
However, the committee still functions and we are able to give everyone a role in the 
committee. With all the new faces, we get new input and we can see everyone’s strengths 
quite well, which is another part of doing justice to the committee and its activitie. Austin 
as our treasurer turns out to be really good with keeping track of our expenses and 
keeping the finances in order. Ilse as secretary does justice to her function while being 
really structured and communicative. Joëlle turns out to have somewhat busy and 
organized characteristics that help as being chair. Sterre as our extern is really good at 
communicating with other committees and party places. Marleen as our general member 
helps us wherever she can and steps in whenever someone is not able to fulfill their tasks, 
and our newest asset Emiel turns out to be very good with his computer and can make 
really clear posters and videos to introduce the activities to our members. We feel like 
everyone does justice to their role in the committee, which is one of the reasons why we 
function well.  

We are excited for what’s to come this academic year and have some fun activities in mind: 
we are going to organize two other parties, we have monthly ‘’borrels’’ and way more. Of 
course we don’t want to spoil all of that right away! We as Accie hope to see you all at our 
next activities and are very happy with your participation this academic year! 

“Doing justice to 
everyone’s needs 
can be quite tough.” 
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THE BONARIANS CALL FOR HELP 
By: Danique Wijnia

The Dutch Caribbean are six islands in the Caribbean sea that once were all colonies of the 
Dutch Kingdom. After my exchange in Canada, I visited two of the six islands, Curacao and 
Bonaire, because I was in need of some warm weather. The main difference between 
Curacao and Bonaire is that Curacao is seen as one of the four countries of the Kingdom 
of the Netherlands, while Bonaire is seen as a special province within the Netherlands. 
This means that Curacao has its own government and the Dutch government is only 
responsible for defense and foreign affairs. Bonaire is governed by the Dutch government 
and its own local government and Dutch legislation has also been slowly implemented 
since the dissolution of the Dutch Antilles in 2010. Thus, the main difference between the 
two is in their relationship with the Netherlands, Bonaire has a closer relationship with 
the Dutch (government) than Curacao.  

These signs that can be found on Bonaire portray the feeling of Bonarians that the Dutch 
still have too much influence on their country, even though a referendum in 2015 clearly 
indicated that the majority of the people do not want the Dutch to have that kind of 
influence. 66% of the people had voted that they no longer wanted to be a part of the 
Netherlands.  

This clearly demonstrates a clear divide between the Dutch settlers, the Makambas, and 
the Papiamento speaking natives. The red signs further emphasize this feeling by 
referring to the past of colonization and how the current governing of Bonaire still feels 
unequal. 

Unfortunately, the 2015 referendum was not binding. However, the outcome of this 
referendum clearly demonstrates that the majority of the population of Bonaire still feel 
that the relationship with the Dutch, and their government, is unequal. Those feelings 
should not be ignored, in my opinion, even though the referendum is not binding.  

6



Would it not be fair that a country’s inhabitants decide the country’s rules? Seeing as a 
majority of the population of Bonaire is still unhappy with the relationship with the Dutch 
and the inequality between natives and Dutch settlers, would it not be fair, at the very 
least, that the Dutch government took the wishes of Bonarians into consideration and 
tried to actively create a more equal relationship?  

I am glad that these signs were there 
because they reminded me of what 
was said on multiple occasions in 
the courses that I followed in 
Canada about the First Nations, 
Inuit, and Métis, that we are not actually living in a postcolonial age. The same systems, 
mechanisms, and institutions are still around and are still infused with the same colonial 
ideology, which leads to inequality. This inequality will continue to exist as long as they 
do not decolonize these systems, mechanisms, and institutions.  

Decolonization is very difficult in our capitalistic society which has been built on these 
systems, mechanisms, and institutions. Multiple organizations, like the UN, are trying to 
develop practical plans in order to start decolonizing. The difficulty with proposals from 
those global organizations is that countries can sign their proposals and appear to be 
doing good, however, signing the proposal does not mean that they will implement the 
proposed ideas in their policies. Still, those proposals are a start in the long process of 
decolonization as well as reconciliation.    

Thus, if the Dutch government really wants to move forward they should start to listen to 
the people and take action accordingly. In this case, they should listen to the Bonarians’ 
call for justice. 

“We are not actually living 
in a postcolonial age.” 

7



SUSTAINABILITY AND ETHICS: WHY IT 
MATTERS 

By: Devon Kivlehan 

Go onto a food, clothing, luxury or homeware website, scroll to the bottom and you may 
see a link to a page along the lines of ‘modern slavery agreement’, ‘responsible sourcing 
standards’ , ‘corporate transparency’, ‘sustainability’, ‘ecological viability’ etc. Fifteen 
years ago this would have been present in only a handful of company’s policies and 
websites. Nowadays you will see this plastered everywhere as part of a larger trend of 
conscientiousness about consumer products, putting a big emphasis on many companies 
to engage in ‘Corporate Social Responsibility’ [CSR for short].  

Business.gov.nl defines CSR as: ‘taking responsibility for the impact of your business 
operation on man, the environment and society. CSR helps you address or even prevent 
poor working conditions, environmental pollution and poverty.’ For a further explanation 
please refer to your closest I.B student who is most likely going all Jack Nicholson from 
The Shining while trying to write a Thesis on this topic.  

In its wake the movement for ethicality in corporate supply chains exploded, with a 
number of notable examples. Take for instance Stella McCartney’s [yes the daughter of 
that guy from the Beatles] Green Initiative which seeks to provide funding to up and 
coming designers/manufacturers who take a more ecologically viable approach to 
production. Inditex label brands [ZARA, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius] have 
started creating and labelling products in their lines that are made in more ethical ways, 
supporting the workers. Regardless the industry is far from perfect and adds tonnes of 
waste into landfills each year.  

This is a movement in the right direction however, I can’t state enough how different 
attitudes are in general now towards this way of production. Whereas in the past making 
ecologically friendly clothes was seen as something only of concern to hippies, it is now 
in the conscience of many consumers. The concern for the climate has even reached the 
runways as just recently during Paris fashion week the front two rows of seating were 
submerged in water, nodding to the worry over rising sea levels. 
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" Making eco-
logically friendly 
clothes is now in the 
conscience of many 
consumers."

Still again I struggle trying to come to a decision 
about whether these brands are truly trying to 
direct themselves toward long term 
sustainability, or if it is merely kowtowing to the 
mood of our current popular discourse. What if 
in another fifteen years this type of messaging 
has burnt itself out and moves back to the 
concerns of more fringe members of society like 
it was before? The pessimist in me is not 
convinced, but the optimist in me is hopeful that we will move toward this more ‘just’  
way of creating clothes. 



THE TALE OF AINO
By: Marju-Riikka Komulainen 

As the theme of this edition is justice and it happens to come out the same month as we 
celebrate international women’s day (celebrated on March 8th), I thought it would be 
suitable to write about a female figure from ancient Finnish folklore and mythology.  

The figure of Aino is introduced in the third, fourth and fifth poem in the national epic of 
Finland, Kalevala. However, it has been questioned if Aino’s myth has actually been 
present already in the ancient Finnish folklore before the national epic was collected and 
composed into a book by Elias Lönnrot, or if the collector of the poems has added Aino’s 
myth to the epic himself. Nevertheless, the tragic tale of Aino can be interpreted at least 
in two different ways – one of distress where Aino is seen as a victim, and one of heroism 
and self-preservation. 

Aino is a beautiful young maiden, 
who has been offered to marry an 
old but respected Shaman 
Väinämöinen. In the folklore 
Väinämöinen is described as a deity 
who existed already when the 
world came to be, and who 
possesses magical powers of singing and incantation. Aino is forced to marry this Shaman 
because her brother Joukahainen gets into a singing competition with him and loses. As a 
result of this dual Väinämöinen chants Joukahainen into a swamp and agrees to free him 
and spare his life only when he (unwillingly) offers his sister Aino to marry the old man. 

Aino is not thrilled about this deal made by her brother without her consent (because 
what child bride would be?). She does not accept her fate as a young bride of an old man, 
as she is not ready to leave her childhood home yet and does not want to become a 
caretaker for a senior. Her brother and mother try to convince her to go on and marry the 
respected Shaman, but Aino decides to take her destiny into her own hands. She runs 
away and goes to the sea, where she sees mermaids bathing in the water. She decides to 
join them and drowns herself and as she sinks towards the bottom of the sea, she turns 
into a mermaid herself as well. 

Later on, Väinämöinen goes to the shore where Aino drowned and tries desperately to 
find her, but he only manages to catch a bizarre looking fish. The “fish” mockingly tells 
Väinämöinen that she is Aino as the Shaman cannot recognize her “bride to be” in her new 
form. Väinämöinen is left with guilt and regret over Aino’s death and transformation into 
a sea creature. To make amends he forbids the generations to come to marry too young 
and forbids older men to seek for young wives as he had attempted to do himself. 

Clearly, Aino’s tragic destiny cannot only be pinned on Väinämöinen, as it was her brother 
who promised her hand to the old fellow, and her mother who tried to convince her to go 
along with it simply because the potential son in law happened to be famous, respectable, 
and owned magical powers. The  following verses in the poems about Aino’s destiny 

“Aino decides to take her 
destiny into her own 
hands.” 
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describe Aino’s mother mourning the loss of her daughter. Aino’s mother admits her 
mistake and shares advice to other mothers as follows: 

"Listen, all ye mothers, listen, 
Learn from me a tale of wisdom: 
Never urge unwilling daughters 

From the dwellings of their fathers, 
To the bridegrooms that they love not, 

Not as I, inhuman mother, 
Drove away my lovely Aino, 

Fairest daughter of the Northland."1 

It is not completely clear if Aino drowned herself on purpose to free herself from a destiny 
of a child bride, or if she slipped and drowned by accident. This detail may not matter, 
since as a result she got a new life under the water and did not have to go through a forced 
marriage with an old man. As a result of her death (and transformation into a sea 
creature), the old man she was supposed to marry as well as her own mother who was 
trying to push her towards a loveless marriage both learned a hard lesson and tried to 
bring justice to Aino’s death by forbidding others from repeating their own mistakes that 
caused them to lose their beloved daughter and bride to be. 

Personally, I prefer the interpretation where Aino is seen through heroism and self-
preservation rather than as a victim.  In this interpretation Aino consciously chooses to 
leave her life on earth behind and pursue a new one under water, where nobody can tell 
her what to do or marry her away – so by joining the mermaids she fought for her right to 
choose for herself even when it meant leaving her family and other earthly belongings 
behind. It is, at least for me, a more empowering take on this tale than one in which a 
stressed runaway slips and drowns, or one in which she drowns herself simply out of 
misery and distress. 

Akseli Gallen-Kallela, The Aino Tryptych 

1 Crawford, John Martin. The Kalevala: Rune IV. The Fate Of Aino. Sacred Texts. Accessed March 
8th, 2020. https://www.sacred-texts.com/neu/kveng/kvrune04.htm 
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TRAVEL SERIES: SUSTAINABLE TRAVEL 
By: Lydia Theakston 

As the theme for this edition is Justice, I have decided to explore how to travel in a 
sustainable, eco-friendly way. For the past few years I, like many others, have made many 
personal changes to try to ensure that I am doing as little damage as possible to the 
environment; this has mainly included limiting my plastic usage, buying second hand 
clothes and changing my diet. These are simple changes that are easy to stick to, but as 
someone that loves to travel I have found adapting my holidays and weekends away a 
little more difficult, so here are some top tips to help you justify your next trip… 

Where to go?  
The first step towards travelling sustainably is to think carefully about where you are 
going; from Groningen, consider exploring Germany, Belgium or France. These countries 
are easily accessible by train and allow you to avoid plane travel. Also, consider visiting 
cities that are easy to get around using public transport, bike or on foot, rather than hiring 
a car or taking taxis. If you do want to go somewhere a bit further afield and are not up for 
long Greta-style boat trips, it is important to do a bit of research and choose your airlines 
wisely. Norwegian Airlines, for example, are 51% more fuel-efficient than British Airways. 

Sites like Skyscanner are good to use as they compare 
emissions as well as prices from many airlines. 
Furthermore, most airlines now give you the 
opportunity to offset your carbon emissions as you 
buy your ticket, so look out for that before you 
purchase. 

The main things to avoid when picking a destination are cruise ships, large resorts or big 
beachfront developments -these are terrible for the environment and are not great ways 
of experiencing new places! Also, consider going to places more off the beaten track; cities 
like Barcelona are struggling with over-tourism, which is putting a strain on local 
infrastructure, raising pollution and pricing locals out of their own homes. Furthermore, 
beaches and ecosystems in popular destinations like Thailand or Bali and many national 
parks in the US are slowly being destroyed thanks to over-tourism creating more and 
more pollution.  

Where to stay? 
Taking time to do research into your hotel/hostel really is worthwhile; look for places 
that pride themselves on their high environmental standards, particularly if they are 
recognised or certified by organisations like the Rainforest Alliance or the Global 
Sustainable Tourism Council. Furthermore, look for locally run places rather than using 
global companies like Ibis or Hilton, as then the profits are more likely to stay within the 
community you are visiting. There are also more and more options to do things like house 
swaps or couch surfing; I recently read a blog from a woman that has travelled over 80 

“Some top tips to 
help you justify 
your next trip!” 
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countries and always stayed in the homes of locals, championing it as the best way to 
experience true culture!   

While you’re there 
Wherever you end up, there are some easy ways to reduce your ecological footprint after 
your arrival. One of the easiest ways is to eat and drink local; avoid imported food and 
chain restaurants from back home, walk the backstreets and find local restaurants with 
local food run by local people. There will be less air miles connected to your foods and 
they are more likely to come from sustainable sources. When you’re not eating out, try to 
shop at local food markets so that you can support local farmers and have access to the 
best, freshest food available – don’t forget to bring your own bag/containers!  

As well as this, try to keep doing the simple things that lots of us now do at home while 
you are away. Bring your water bottle and reusable coffee cup, your canvas bags, a metal 
straw and an emergency spork in case only plastic cutlery is available – calories might not 
count on holiday but plastic certainly does! People that require it can also consider using 
menstrual cups instead of buying many tampons/pads, a cup will last you 1-2 years, is 
easily transported in your luggage and will massively reduce your waste output over time! 
In places where the tap water is not safe, it is still not necessary to always buy big bottles 
of plastic water; you can request refills of your own bottle with filtered water in 
restaurants and cafes or buy a bottle with a built in water filter from a company like Grayl 
Geopress or Water-to-Go. Water purifying tablets are also an option, although try them 
before you leave as they can make the water taste a bit funky! Water is also an important 
thing to consider when choosing your destination; try to avoid places that are facing water 
shortages as in many cases your presence will put an even bigger strain on resources.  

It is also really important to carefully consider each touristy activity before going; most 
people now know that elephant rides are wholly unethical, but that doesn’t mean that 
every elephant ‘sanctuary’ is much better, again do some research and look for certified 
parks. I would also avoid any institution where you can take a photo with an animal, it is 
unnatural and these animals are often drugged or brutally trained in order to allow this 
to happen. Finally, look at the company or individuals in charge of whatever activity you 
would like to do, see what companies they support and what other activities they run.  

Voluntourism (volunteer tourism) is also becoming increasingly popular; again, it is 
important to do your research before you go to ensure you are actually having a positive 
impact. Try to avoid ethnocentric schemes that tend to patronise local communities and 
look better on Instagram more than anything else; studies have shown that many of these 
programmes actually contribute to inequality, poverty, spread of disease and various 
forms of violence. In addition, it is important to be honest with yourself, you may come 
with the best of intentions but in reality an unskilled tourist hanging out with children 
living in poverty for a few days or helping build a school that has no funding to actually 
function as a school afterwards is not going to have a great overall impact. Consider 
instead donating to local organisations running social welfare programmes or companies 
like ‘Pack for a Purpose’.  
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LET THE SACRED HEART BE THE JUDGE OF THAT! 
By: Maurizio Oviedo Salazar

In the American TV series Arrested Development, a number of episodes show how Marta 
Estrella, a Colombian actress, has fallen for Michael Bluth, the brother of her current 
boyfriend, G.O.B. The scene of their first kiss takes place at her house. While they kiss Michael 
sees a photograph of his brother, so he decides to remove it, revealing that behind the portrait 
there is an image of the Sacred Heart of Jesus (Fig.1). Troubled by the picture, Michael puts 
G.O.B.’s photo back again but then sets it face to face with the Sacred Heart. Michael’s actions 
are not so far from reality. Here the Sacred Heart is a vigilante and, through the object, God is 
present, declaring that infidelity is wrong. As soon as Michael covers the Sacred Heart, it is 
decided that for a moment God can no longer see, nor do they feel as being seen. He has been 
disabled, at least materially speaking, to judge. What does this scene tell us about the power 
of images and objects? Images can be codes for behaviour when present or, in this case, seen. 
The image of the Sacred Heart of Jesus, in particular, has turned into a mode to judge what is 
good and divine from what is wrong and evil on a personal, social and political level.  

The devotion to the Sacred Heart was fully supported both in Europe and in global missions 
by the Society of Jesus during the 18th century. The Spanish viceroyalties in America fully 
embraced the devotion, and it is until today relevant for diverse Latin American countries, as 
well as for the various perceptions of Latin American identity. In Hellboy in Mexico (2010), 
the one-shot comic book written by Mike Mignola and illustrated by Richard Corben, the main 
character has been vanquishing and fighting demons. He meets three wrestlers, all wearing 
the same costume, one of them with the Sacred Heart of Jesus tattooed on his chest (Fig.2). 
They decide to help Hellboy in his battle against evil. One night, after getting drunk, Esteban, 
the one with the tattooed Sacred Heart, gets possessed by the Devil, returning as the 
embodiment of Camazotz. His tattoo has changed as well: now a snake is wrapping the heart. 
Hellboy defeats Camazotz in a wrestling match, impaling him with a wooden pole through his 
chest, where the now evil heart resides, and where the Sacred Heart once was.  

In order to be and do good, we need to carry 
Jesus in our hearts, as well as commend 
ourselves to his devotion. The act to manifest 
the surrender of our lives to God can be shown 
many times through objects or, taking it up a 

Fig. 1. Scenes from episode 13, season 1 of Arrested Development (2004) 

“The Sacred Heart has 
turned into a mode to 
judge what is good.” 

13



notch, to have it tattooed in our body. God is printed in us in the form of the Sacred Heart in 
a similar way he is printed in paper (the Bible) in the form of words.  

Finally, the presence of the Sacred Heart in 
its role as judge or visual code to judge good 
or evil can be seen in two Latin-American 
political events. On the 8th of June of 2018, 
the president of Costa Rica Carlos Alvarado 
was invited to the feast of the Sacred Heart. 
Monsignor José Rafael Quirós used the event 
to renew the consecration of Costa Rica to 
the Sacred Heart, “(...) putting the fate of the 
Fatherland into the Lord’s hands.”1 A 
controversy started when Father Sixto 
Varela exposed in social media his rejection 

to the president’s presence on said event, accusing him and the government of being 
undercover atheists. The reactions did not wait. Some condoned the priest, others cheered 
his braveness at defending Catholicism as part of the rightful Costa Rican identity. The 
consecration functions as a model for the country to be on the right path to a promising and 
prosperous future, but if the leader of the country is accused of atheism, the future is 
compromised. A contrasting example takes place in Mexico. In February 2019 the president 
of Mexico Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visited Sinaloa, one of the most dangerous 
regions in the country. At the airport, when asked if he would use a bulletproof vest, he 
showed an image of the Sacred Heart of Jesus, implying this was his vest.2 The Sacred Heart 
is one of the amulets AMLO uses for protection against his enemies. The president has been 
open about his beliefs and has used them for public speeches and policies, with phrases such 
as “The lie is reactionary and belongs to the devil. The truth is revolutionary and Christian.”3 
This kind of acts and discourses have prompted divided reactions, with part of the population 
accusing AMLO of populism, and the other with a sigh of relief that the Mexican nation is 
being led by someone who has put it into the hands of the Lord.  

With these examples, I hope to have briefly shown how devotional images and objects can 
come to have diverse roles in social and political contexts. The  Sacred Heart has been 
presented as the guardian of what is good, either in terms of being a judge or helping visually 
in defining what is good on the individual. This can be transferred to a political scenario, 
where the devotion protects and conducts countries to a state of wellbeing, a divine shield 
that can be either undermined or exalted by the leaders of said nations.  

Fig.2. Images from Hellboy in Mexico (2010) 

1 “(...) poniendo en manos del Señor los destinos de la Patria.” Ana Y. Aguilar, “Iglesia católica lamenta 
declaraciones de cura hacia el presidente Alvarado,” https://amprensa.com (June 13, 2018). 
1 Afpes, “AMLO se encomienda a sus amuletos en la cuna del Chapo” February 17, 2019. 
https://www.youtube/watch?v=fhEvlvZQUO.
1 “La mentira es reaccionaria y es del demonio. La verdad es revolucionaria y cristiana.” As quoted in Misael 
Zavala & Alberto Morales, “Andrés Manuel López Obrador, el religioso,” https://www.eluniversal.com.mx
(June 30, 2019). 

14

https://amprensa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fhEfvIvZQUA
https://www.eluniversalcom.mx/


DOING JUSTICE TO ‘PINDASAUS’ 
By: Tine Goedhart 

Part of the lingua franca of a Dutch snackbar is ‘pindasaus’. It has a faint resemblance to 
the peppery and savory taste of the Indonesian original, which isn’t difficult to make and 
a wonderful staple food in any kitchen where the folk with hollow bones roam around. My 
recipe is a heritage: great aunt Rie has had her conversation with Peter many moons ago. 
Her nana took it with her from the Dutch East Indies. 

The first time you need about half an hour of hassle, after that it’s done in fifteen minutes. 
And: it can be warmed or turned off at any time, quite ideal in the logistics of cooking 
dinner.  

Ingredients: 

1 small jar of peanut butter 1 tea spoon Sambal (chili pepper sauce 
without sugar) 

5 - 7 table spoons of Ketjap manis (the sweet 
soy sauce) 

1-2 table spoons of stroop (the syrup on
a pancake) or sugar

1 large onion 3 gloves of garlic 
Juice of 1 lemon Olive oil for frying 
2 tomatoes 1 tin of cream coconut for cooking 
1 cubic centimeter of Trassi 3 bay leaves 

Vegetarians do not add the trassi. Trassi is a fermented shrimp paste. Very tasteful if used 
in small quantities. I break the trassi in the plastic package and throw it in the pan from 
the package. Touch as little as possible: stinky stuff on the fingers, great flavor in a dish. 

Chop the onion and garlic finely without making it a non-vegetarian dish (I hope my 
audience has the wit to peel them). Heat a blob of olive oil in a pan and sauté onion and 
garlic for a few minutes, then add the chopped tomatoes, sambal, trassi (mash with a fork 
in the pan, it tends to stay solid), bay leaves and let it simmer for a few minutes (when in 
a hurry: turn up the heat, add a bit extra oil and keep on stirring). Add the ketjap. If you 
make the sauce in advance: this is the moment to stop. You have a soupy brew in a pan by 
now that only becomes better if left alone for a few hours or a day.   

To finish: turn the heat as low as possible, add 2 to 4 big spoons of peanut butter and stir 
until it becomes a sauce. Add half the tin of coconut cream and ¾ of the lemon juice and 
continue stirring. Carefully taste a smear on a teaspoon and ask yourself what is missing 
in the taste: sugar, sambal, ketjap, lemon juice and coconut cream should be in a rich 
savory, spicy, sweet balance with flavor layers that develop during your tasting.  

This is a dish that goes wonderfully with stir-fried veggies, as a dipper with cucumber, 
bell pepper fingers, cauliflower chunks and krupuk. Putting the saucepan in the middle 
and scooping greens through it is even more enjoyable than eating it classically with 
grilled chicken or tahu skewers, and it can easily be stored in the fridge to be reheated 
after a liquid night. 
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MATHS AND CHRISTIANITY 
By: Robert Mol 

This article is part of a crossover between Dei Facto and PerioDiek, the magazine of the 
Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging, in which we tried to find connections between 
science, mathematics, and religion. In the latest edition of PerioDiek, you can find an article 
relating to science and Scientology by our editor in chief! 

It might not always be obvious, but numbers play an important role in Christianity, and 
specifically in the Bible. In this article, I want to touch upon some of the most relevant 
numbers in Christianity and explain the relevance of those numbers in mathematics.  

THE NUMBER 1 

First of all, many monotheistic religions like Christianity, of course believe in there being 
a single God to have created the world, who is an omnipotent, omniscient being that is 
ever present. This singularity is quite important and is what distinguishes monotheism 
from polytheism: there can only be one singular God. Jesus is also sometimes proclaimed 
to be the first in some way: he is called “the firstborn of all creation” in Colossians,1 and in 
the Book of Revelations he is referred to ‘the first’ and ‘Alpha’,2 which is the first letter of 
the Greek alphabet. 

In mathematics, 1 is called the (multiplicative) unit, that being the ‘thing that if you 
multiply with, nothing changes’. This extends beyond numbers to matrices and function 
and is typically called the Identity Element. 

THE NUMBER 3 

You are probably familiar with the holy trinity in Christianity; the Father, the Son, and the 
Holy Ghost. However, there are other aspects of the Bible that specifically mention the 
number: the three denials of Jesus,3 Paul the Apostle going blind for three days,4 Jonah 
spending three days in the belly of the whale5 and darkness covering Egypt for three 
days.6 Of course, we also have Jesus being resurrected on the third day7 and the story of 
the three wise men visiting Jesus- although the wise men in the Bible are never specifically 
numbered. this number really occurs time and time again in the Bible and is thought to 
represent divine perfection. 

And how does the number three feature in maths? Well, it is the first odd prime and a 
close approximation to both pi and e. You also need to have at least three points that are 
not on the same line to uniquely determine a circle.  

THE NUMBER SIX 

The main thing to note here is in Genesis, that the world was created in six days, with man 
being created on the sixth day. Mankind is also told by God that only the first 6 days of the 
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week are for labour- the seventh is for resting.8 Another mention is in Joshua chapter 6, 
where God commands the Israelites to march around Jericho for six days.9 

In mathematics, meanwhile, 6 is the first non-prime non-square number. This means that 
it is the first number that is written as the multiplication of two different numbers. As an 
additional fun fact: prime numbers that are exactly 6 apart such as 5 and 11, 11 and 17, 
13 and 19 are called ‘’sexy primes’’. 6 is also the first perfect number (see 40). 

THE NUMBER 7 

After God creates the earth, it is said that God takes a well-deserved rest on the 7th day. 
The seven sacraments and the seven deadly sins also immediately come to mind. Then 
there is Egypt, which had seven good years of prosper of plenty, but immediately 
afterwards there were seven bad years of famine.10 

7 is also quite an interesting number in mathematics: it’s a prime number and the first 
number of which the reciprocal (1/7) is repeating; 1/7 = 
0.142857142857142857142857 etc. Other numbers like 3 also have this property, but 
1/3 = 0.3333…, so that is a lot less interesting. And another fun fact: when you roll two 
regular fair dice, the expected outcome of the sum is 7. 

LASTLY, THE NUMBER 40 

Apart from three and seven, this might be the most recognisable number in the Bible. It is 
often used to indicate preparation, but also suffering. The flood, for example, lasted 40 
days and 40 nights. Moses waited for 40 days to receive the ten commandments, and this 
was after he had led the Hebrews through the wilderness for 40 years.11 Jesus himself also 
fasted for 40 days and 40 nights in the desert before the devil tried to tempt him.12 

Lastly, in mathematics, 40 is a ‘semi- perfect’ number. A perfect number is a number such 
that all of its devisors add up to the number itself.  For example, the devisors of 21 are 7, 
3, and 1. They add up to 11, so 21 is not a perfect number. A ‘semi-perfect’ number is a 
number where summing some of its devisors gives the original number. For 40, these 
numbers are 20, 10, 5, 4, and 1. 

List of Bible references, all from the New International Version (NIV): 
1. Colossians 1:15 7. Corinthians 15:4
2. Revelation 22:13 8. Exodus 34:21
3. Matthew 26:69-75 9. Joshua 6:3
4. Acts 9:9 10. Genesis 41:26-27
5. Jonah 1:17 11. Exodus 34:28
6. Exodus 10:22 12. Matthew 4:2
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FOR YOUR CONSIDERATION: JUSTICE BY 
RUDYARD KIPLING 

Across a world where all men grieve, 
And grieving strive the more, 
The great days range like tides and leave 
Our dead on ever shore. 
Heavy the load we undergo, 
And our own hands prepare, 
If we have parley with the foe, 
The load our sons must bear. 

Before we loose the word 
That bids news worlds to birth, 
Needs must we loosen first the sword 
Of Justice upon earth; 
Or else all else is vain 
Since life on Earth began, 
And the spent world sinks back again 
Hopeless of God and Man. 

A People and their King 
Through ancient sin grow strong, 
Because they feared no reckoning 
Would set no bound to wrong; 
But now their hour is past 
And we who bore it find 
Evil Incarnate held at last 
To answer to mankind. 

For agony and spoil 
Of nations beat to dust, 
For poisoned air and tortured soil 
And cold, commanded lust, 
And every secret woe 
The shuddering waters saw- 
Willed and fulfilled by high and low- 
Let them relearn the Law: 

That when the dooms are read, 
Not high nor low shall say: 
“My haughty or my humble head 
Has saved me in this day.” 
That, till the end of time, 
Their remnant shall recall 
Their fathers’ old, confederate crime 
Availed them not at all: 

That neither schools nor priests, 
Nor Kings may build again 
A people with the heart of beasts 
Made wise concerning men. 
Whereby our dead shall sleep 
In honour, unbetrayed, 
And we in faith and honour keep 
That peace for which they paid. 
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GERECHTIGHEID 
Door: Theo Boer 

Even een kleine enquête onder de lezers van Dei Facto: hoeveel van u hebben in het 
afgelopen jaar de term ‘gerechtigheid’ in de mond genomen? In het dagelijkse leven: de 
collegezaal en de kerkbanken tellen niet mee. ‘Mam, zo vaak vlees op tafel, noem je dít 
gerechtigheid?’, ‘Hé gast, ik kwam van rechts, even wat gerechtigheid ja?’. Nee dus. Het is 
een archaïsche term. 

Maar dat we het woord nooit of bijna nooit 
gebruiken, betekent niet dat het ding zelf, 
gerechtigheid, niet zou bestaan. Het is een 
kernbegrip, een levensvoorwaarde. Hoe vaak 
hebben wij het in het dagelijks leven over zuurstof 
in de lucht? Ik zelden. Toch komt het regelmatig 
voor dat ik een raam open zet omdat ik het ergens benauwd vind. Teveel CO2, te weinig 
O2. En hoe vaak hebben wij het over hemoglobine in ons bloed? Nooit, maar als we 
duizelig worden zeggen we dat wél. Zo is gerechtigheid eigenlijk een 
bestaansvoorwaarde voor ons welbevinden. Ik ga hier een knuppel in het hoenderhok 
van de postmoderniteit gooien: gerechtigheid bestáát, net zoals zuurstof in de lucht en 
ijzer in het bloed bestaan. Als je arts je test op bloedarmoede, kan het zijn dat hij of zij 
vraagt hoe we ons voelen. Maar ons gevoel is vaak een begin van een diagnose, niet het 
eind. Aan het eind van de dag zijn de uitslagen uit het lab onverbiddelijk: je hebt 
bloedarmoede of je hebt het niet. Zo is het ook in de moraal: dingen zijn niet goed of 
verkeerd omdat we ze toevallig zo voelen of vinden, maar we voelen of vinden ze zo 
omdat ze goed of verkeerd zijn. De moraal wordt niet door de mens gemaakt, zij wordt 
door haar ontdekt. Een moreel oordeel kan dus ook bezijden de waarheid zijn: je denkt 
dat alles oké is, maar in werkelijkheid is er van alles mis. Zoals een predikant het onlangs 
uitdrukte: het tegendeel van ‘goed’ is niet ‘fout’. Het tegendeel van goed is ‘goedbedoeld’. 
Er is een maat der dingen, en die heet ‘gerechtigheid’. Zij vormt de orde in onze morele 
chaos. 

Maken we de moraal daarmee simpel? Allerminst. Om allerlei redenen is er behoefte aan 
de wetenschap die we ethiek noemen: de wetenschap die de moraal onderzoekt. Eén van 
die redenen is dat ons kennen beperkt is. Het is bij de moraal alsof we door een beslagen 
spiegel naar onszelf en de wereld kijken. ‘Contraction’, zinsbegoocheling, noemt James 
Gustafson dat. Onze visie op gerechtigheid is verregaand door eigenbelang, trots en 
gebrek aan zelfinzicht beperkt. Een andere reden is dat moraal pluraal is: gerechtigheid 
bestaat uit meerdere ingrediënten die zich soms moeilijk laten combineren en waarbij je 
dus soms moet afwegen. Neem euthanasie. Autonomie van de patiënt is één waarde; 
respect voor leven (‘niet doden’) een andere; de waarde van een natuurlijke dood een 
derde, en iemand verlossen uit zijn lijden een vierde. Maak daar maar eens gerechtigheid 
van. Maar dat je over oplossingen verschillend kunt denken, betekent niet dat er geen 
gerechtigheid is. In de afgelopen eeuwen zijn ethici in grote meerderheid mensen met een 
theologische opleiding geweest. Over de reden waarom dat zo is, een andere keer. Voor 
nu: laten we die traditie in ere houden! 

Theo Boer is hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg aan de PThU (vestiging Groningen). In de 
bacheloropleiding Theologie aan de RUG verzorgt hij de cursus Theologische Ethiek (jaar 3). 

“Gerechtigheid is 
een kernbegrip, een 
levensvoorwaarde.” 
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OUDE KERKEN, NIEUWE BETEKENISSEN 
Door: Anne Hilde Blanken 

Rechtvaardigheid lijkt een thema voor de rechtenstudenten die aan het eind van elk 
collegejaar onze faculteitshal overspoelen. Ook is het een logisch thema om bestudeerd te 
worden door filosofiestudenten. Op het eerste gezicht lijkt rechtvaardigheid niet het 
meest relevante thema om behandeld te worden op de Faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschappen. Toch blijkt rechtvaardigheid in de Master Religion and 
Cultural Heritage wel degelijk van belang te zijn. 

In het vak Regional Heritage: Old Churches, New Meanings, wat verplicht is binnen de MA, 
hebben we vragen behandeld over het hergebruik van kerken. Binnen het vak stond het 
concept meaning-making, oftewel zingeving, centraal. De algemene veronderstelling is 
dat wanneer men geconfronteerd wordt met een traumatische gebeurtenis, mensen dit 
zin moeten geven om de gebeurtenis te boven te komen. Hierin speelt religie of 
spiritualiteit vaak een belangrijke rol. Zingeving kan ook op gemeenschappen worden 
toegepast, om collectieve reacties op stress en trauma te begrijpen. Onze beginvraag was 
of historische kerken, als erfgoed, een rol kunnen spelen in het welzijn van een 
gemeenschap. Als traumatische gebeurtenis werd vaak het uitgangspunt genomen dat de 
kerkgemeenschap kleiner werd en er (gedeeltelijke) herbestemming van de 
kerkgebouwen gezocht moest worden.  

Wij zijn op bezoek geweest bij het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij hebben het 
initiatief Kerkenvisies opgezet, waarbij gemeenten aangemoedigd worden om in gesprek 
te gaan met onder andere kerkeigenaren, omwonenden, erfgoedspecialisten en 
erfgoedorganisaties om te praten over de bestemming van de kerkgebouwen. Hierin 
wordt ruimte gegeven aan de emoties van de belanghebbenden, waarbij de 
kerkbezoekers en de omwonenden twee belangrijke groepen zijn. Zij hebben vaak al een 
band met het kerkgebouw en zullen sommige voorstellen voor een nieuwe bestemming 
van de kerk onrechtvaardig vinden.   

Als een van de opdrachten voor het vak hebben we in groepen blogposts moeten schrijven 
over organisaties die zich bezighouden met de bestemming van historische kerken. 
Hiernaast is een van de blogposts te lezen. Een initiatief van kunstenaars uit de omgeving 
laat zien dat er nieuwe gebruiksvormen voor de kerken gezocht worden waardoor de 
oude kerken meer aandacht krijgen en daardoor kunnen blijven bestaan. Ook laat het zien 
dat het behoud van kerken niet alleen van belang is voor kerkgangers, maar ook voor 
omwonenden die gehecht zijn aan het aanzicht van de kerk die deel uit maakt van het 
dagelijks leven.  

VERSTILLING IN HECTIEK: DE KERK ALS CONTAINER VOOR DIALOOG 
Cathelijne Bruining en Laura Schut 

Het project ‘Monnikenwerk’, dat in zomers van zowel 2018 en 2019 georganiseerd werd, 
stelde kunstenaars in de gelegenheid te werken in een aantal leegstaande kerken in 
Noord-Groningen. Zes weken lang, op woensdag, waren zij overdag bezig in de kerk. 

20



‘s Avonds was de kerk dan geopend voor publiek. 
Het concept is niet ingewikkeld, maar het sluit 
goed aan op de leegstand van middeleeuwse 
kerken in de provincie. Het project opende kerken 
die anders gesloten zouden blijven. Zou dit project 
kunnen worden gezien als een nieuwe manier van 
betekenis geven aan de oude Groningse kerken? 
En welke rol speelt kunst daarbij? 

Al aan het begin van ons gesprek werd duidelijk 
dat zingeving of betekenis geven voor Anjet van 
Lingen belangrijk is. Zij is de oprichtser van het 
project en is sinds een aantal jaar woonachtig in 
het Noord-Groningse Den Andel. Achterin haar 
woonboerderij heeft zij haar studio waar ze 
kunstwerken van steen creëert. Toen we Anjet 
vroegen naar het concept ‘meaning-making’ zei ze 
dat ‘zinvinding’ voor haar een beter woord is. Haar 
manier van aanpak, en ook de creaties zelf, zijn 
doordrongen van zinvinding; het is de bron van haar werk. Als ze bezig is met haar kunst, 
heeft ze een duidelijke vraag in haar hoofd, welke vervolgens uitgebeeld kan worden door 
het kunstwerk. 

Kunst daagt mensen uit te voelen en te reageren. Simpelweg te delen. Juist de combinatie 
van kunst in een kerk maakt dat een gesprek ontstaat over meer dan alleen kunst.  De kerk 
wordt, in de woorden van Anjet, een ‘container voor dialoog’. Mensen vinden daarbij 
permissie om in een kerk te praten over de dingen die voor hen belangrijk zijn. Dit wordt 
gefaciliteerd door de kunst, maar ook door het geborgen en verstilde gevoel van de kerk. 

Ook vroegen we Anjet of de betekenis van het kerkgebouw als erfgoed wellicht zou 
kunnen veranderen door een project als Monnikenwerk. Wat vooral opviel gedurende het 
project is dat de kerk op een nieuwe manier gezien wordt. Er wordt door het maken van 
kunst op een nieuwe manier betekenis gegeven aan het gebouw, zonder dat daarbij per 
se een spoor van religie aanwezig is. Mensen kijken niet alleen met een blik van interesse 
naar de kunst, maar gaan door die focus ook anders naar het kerkgebouw en de ruimte 
kijken. De bewuste leegte van de kerk staat in sterk contrast met de aanwezigheid van de 
kunstenaar en zijn of haar kunst. Dit ontluikt als het ware de grootsheid van de kerk en 
dus een soort bewustzijn van die ruimte. 

De vraag of het project Monnikenwerk de betekenis van de kerken in Groningen 
verandert, en of dit project kan worden gezien als een nieuwe manier van ‘zinvinding’, is 
lastig te beantwoorden. Zin vinden en zin geven lijken te wijzen op een individueel en dus 
persoonlijk proces. Maar toch zou het, juist in de huidige seculiere samenleving, van 
belang kunnen zijn te zoeken naar een collectieve betekenis. Om te zoeken naar een 
allesomvattende manier van zingeving of betekenis voor de kerken in Groningen, zodat 
we deze kerken niet alleen openhouden, maar ook betekenisvol kunnen laten zijn voor 
alle betrokkenen bij dit stukje gezamenlijk cultureel erfgoed.  

Anjet van Lingen aan het werk tijdens 
Monnikenwerk 
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DE SLAAP DER RECHTVAARDIGEN- EEN 
VERHAALTJE VOOR IN BED 

Door: Kjelda Glimmerveen 

Slapen is het doel. 

Maar in het donker is er zoveel meer ruimte, zoveel meer stilte, en je gedachten rollen zo 
van je weg en zweven rond in je kamer. Je houdt je hoofd nog stevig vast, bedekt je oren 
met je handen, maar ze kruipen je schedel uit, tussen je vingers door, en krioelen om je 
heen in je bed. Ze kietelen tussen je tenen en ze nestelen zich in je maag, totdat je hele 

lichaam bedekt is. Het jeukt, en je probeert ze van je af te schudden, maar ze boren 
kleine tandjes in je huid en houden zich vast met lange nagels. Als je er eentje vastpakt 
om hem eens even streng toe te spreken, vermeerdert hij zich tot tien, dan honderd, en 

ze wikkelen zich om je ogen als een blinddoek. 

Daar lig je dan, ingepakt als een mummie door je eigen breindoekjes. Misschien blijf je 
voor altijd zo liggen. Misschien vinden mensen je over honderd jaar, en dan zeggen ze: 

“Ach kijk, de stakker! Maar wél heel goed bewaard gebleven. Gepekeld in zijn eigen 
overpeinzingen.” Piekeren is het beste conserveringsmiddel. Als je maar lang genoeg in 

rondjes denkt, slijt er een route uit in je brein die voor altijd bewaard blijft. 

Maar als je daar rustig blijft liggen, ongeïnteresseerd, dan is de gedachtenmummie niet 
tevreden. “Weet hij niet dat hij moet piekeren?” vragen ze elkaar verstoord. “Werk eens 
even mee!” Heb je zomaar hun hele systeem door de war gegooid. Ze hadden zelfs al een 
hersencel aangewezen die een rapport zou maken van deze geslaagde kniesnacht. Die zit 

nu sip niks te doen omdat jij niet al je gênante schoolervaringen wil overdenken. Kijk 
hem eens zielig uit zijn oogjes staren. Straks wordt hij nog ontslagen door de 

hippocampus. Maar nee hoor, je blijft gewoon maar liggen. Wat een onbeleefd gedrag. 

De gedachtenmummie geeft zich niet zomaar gewonnen en zet zwaarder geschut in. Ze 
graven diep in je herinneringen. Aha! Jeugdtrauma’s, verlatingsangst, nachtmerries die 
je wilde vergeten- dat lijkt er meer op. De hele bende smelt je hersenpan uit en vormt 

een schaduw als een geraamte die zich over je bed buigt. Lange benige vingers proberen 
zich onder je deken te wurmen, scherpe botten steken in je zij. Je trekt je dekens 

strakker om je heen en kijkt de schaduw geïrriteerd aan. “Ga eens even iemand anders 
lastig vallen, knokemans.” Je nachtmerrie-geraamte kijkt gekwetst. Je hoeft niet gelijk te 

bodyshamen. “Kssjt!” Je draait je om en verzamelt zonnige gedachten in je hoofd. 
Morgen wordt het goed weer. Volgende week heb je een filmdate. Er bestaat een 

Haïtiaanse god die altijd een hoge hoed draagt. 

Het leven is best wel goed. Mensen houden van je. Je verdient een fijne slaap. 

Het geraamte druipt af. De gedachtenmummie laat los. De hersencel die verslag moest 
doen van je inzinking wordt ontslagen, maar gelijk weer aangenomen om verslag te 

doen van je mentale stabiliteit. 

Je slaapt de slaap der rechtvaardigen. 
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OMGANG MET ONRECHT 
Door: Sanne Koelewijn

Zaterdag 11 januari bezocht theoloog des vaderlands Samuel Lee de provincie Groningen, 
om naar de gedupeerden van aardbevingsschade te luisteren en zijn betrokkenheid te 
tonen. Later die dag vertelden hij en Mark de Jager, de jonge theoloog des vaderlands, 
over hun ontmoetingen en gingen zij in gesprek over thema’s als onrecht, leed, afwachten, 
hoop en wat geestelijke zorg kan betekenen. Want geestelijke zorg is geen jas die je 
aantrekt. Waar gaat het volgens Samuel Lee dan wel over?  

Onrecht is een thema wat speelt in de afwikkeling van de aardbevingsschade, waarvan de 
gevolgen van de gaswinning niet alleen het huis, maar heel de mens en het sociale 
systeem treft. De verhalen die Samuel Lee en de delegatie van de JCF church1, die dag te 
horen krijgen, in de dorpen Luddeweer, Loppersum en Appingedam, zijn schrijnend.  

Mensen die noodgedwongen 
hun huis moeten verlaten, 
feestdagen en verjaardagen 
die niet gezamenlijk gevierd kunnen worden vanwege de onveiligheid, relaties die onder 
stress gebukt gaan. De traagheid en soms willekeur in het vaststellen van schade, die 
vervolgens niet of naar ontevredenheid worden opgelost. Situaties die veel onzekerheid, 
maar ook wantrouwen in overheid en gemeenten met zich meebrengt. Veel gedupeerden 
voelen zich onrechtvaardig behandeld.2 De gevolgen van een onrechtvaardige 
behandeling heeft consequenties voor de manier waarop mensen in het leven staan, aldus 
Geestelijk verzorger Christine van der Veer, die haar scriptie schreef over het belang van 
erkenning in het aardbevingsgebied. Vragen kunnen rijzen als; Ben ik wel een volwaardig 
burger van dit land? Maakt het nog wel uit wat ik doe of zeg? Naast de praktische gevolgen 
en de stress die de bevingen met zich meebrengen, leiden de bevingen ook tot 
zingevingsvragen.3 

‘Als een vriend huilt, huil ik mee’ 
Hart voor de gedupeerden heeft Theoloog des 
Vaderlands, of zoals hij het liever zelf verwoordt, 
Theoloog der Straten, Samuel Lee. De reden voor 
het bezoek is betrokkenheid bij de mensen tonen. 
Daarom noemt hij de mensen in Groningen ook zijn 
vrienden en vriendinnen. ‘En als een vriend huilt, 
huil ik mee’, aldus Lee. Achter deze betrokkenheid 
schuilt een religieus perspectief. ‘Je kan niet van 
God houden, als je niet van mensen houdt’, de liefde 

van God wordt vertaald in het hart van de medemens. Samuel vertelt dat het christelijk 
theologisch perspectief, te vaak nog uitgaat van systemen en theorieën. Hier moeten we 
vanaf. Het is van belang de theologie, van het hoofd naar het hart en de mensen te 
brengen.

Aan de keukentafel in de provincie past hij deze geestelijke zorg toe, voornamelijk door 
luisteren. De verhalen die hij hoort verder te vertellen en zo aandacht te vragen voor de 

“Heb je werkelijk mensen lief?” 
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problematiek: ‘Want waar onrecht en pijn is, daar moet God zijn! En God heeft handen en 
voeten nodig’. Dit betekent oprecht bij mensen betrokken zijn en wat hen bezighoudt, 
zonder geheime agenda’. In die zin ziet Samuel niet veel verschil tussen hem als pastor of 
de geestelijk verzorgers (GVA’s4) die werkzaam zijn in het aardbevingsgebied. Wanneer 
je een ander levensbeschouwelijk perspectief aanhangt zou je God, ook kunnen vertalen 
naar Goedheid, het gaat erom dat je als mens oprecht meeleeft met de ander en er voor 
hen bent. Stel jezelf de vraag: ‘Heb je werkelijk mensen lief?’   

‘De getroffenen moeten ervaren dat zij als gelijkwaardige mensen gezien en 
gehoord worden in wat zij meemaken!’ 
De geestelijk verzorgers in het aardbevingsgebied richten zich op het verhaal van de 
mensen, vanuit het idee dat oprechte aanwezigheid helpend kan zijn. Hanneke Muthert 
Universitair hoofddocent met expertise op het gebied Zingeving in de aardbevingsregio, 
zegt hierover: 'Het beven onder de grond heeft veel aandacht gekregen, maar wat zich 
daarboven afspeelt, hoe het beeft van binnen en als dit beven niet meer ophoudt... hoe 
geef je daar woorden aan?' Een geestelijk verzorger kan helpen woorden en beelden te 
vinden aan wat de mensen overkomt, om weer wat lucht en licht te ervaren. En over het 
algemeen zijn de Groningers, ondanks alles wat zij meemaken, positief en hoopvol 
gestemd. ‘Ze zijn niet zielig, maar hebben wel erkenning nodig voor hetgeen hun leven 
ontwricht’, aldus Christine van der Veer. 

‘Competenties? Geestelijke zorg en aandacht is geen jas die je aantrekt’. 
Het gaat erom dat mensen zich gezien en gehoord voelen, vertelt Samuel. Hij vindt het 
dan ook positief dat geestelijk verzorgers zich dagelijks hiervoor inzetten. Dit vraagt een 
oprechte toewijding en betrokkenheid. Daarom heeft Samuel ook moeite met het woord 
competentie; ‘het is geen jas die je aantrekt of een beroep die je zomaar uitvoert’. Het 
succes van een goede geestelijke zorg, is dat je onvoorwaardelijk van mensen houdt.  Deze 
liefde voor de medemens en een overstijgende omgang met de eigen levensbeschouwing 
en traditie, hebben Samuel en de geestelijk verzorgers dan ook gemeenschappelijk. Op 
die manier kunnen er bruggen gebouwd worden en er erkenning komen voor de ander 
en diens verhaal. En erkenning is nodig in situaties waarin gevoelens van een 
onrechtvaardige behandeling spelen. 

Inderdaad, geestelijke zorg is veel meer dan een jas die je aantrekt. Het vraagt een 
doorleefde levensbeschouwing en spirituele oefening om telkens de ander opnieuw te 
zien en ‘waarachtig te ontmoeten’. En wanneer er dan echt contact is, er echt verbinding 
gemaakt kan worden met de ander, blijkt er zoveel meer te zijn dan we kunnen 
vermoeden. Of dit God of Goedheid is? Het gaat in ieder geval boven onszelf uit. 

Het is mooi om elkaar vanuit verschillende perspectieven te kunnen beïnvloeden, 
bekrachtigen en te ontmoeten en zo te ontdekken wat geestelijke zorg voor mensen kan 
betekenen. 

Voor meer info en bronnen: www.linkedin.com/in/sannekoelewijn-wiersma 

1   http://www.jcfchurch.com/JCF/Home.html 
2  Gronings Perspectief 2018, Gevolgen van bodembeweging voor Groningers, 25 blz. 91 
3 Christine van der Veer (2019) Een verkenning van erkenning 2019 Welke rol speelt erkenning binnen 
de geestelijke zorg in het aardbevingsgebied? blz 20-21 
4  https://www.gvagroningen.nl/
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GERECHTIGHEID IS SUBJECTIEF 
Door: Lena Tolboom 

Een tijdje geleden zat ik aan tafel met mijn vriend, zijn ouders en zijn broertje. Tijdens het 
toetje kwamen er kaartjes met vragen tevoorschijn, bedoeld om elkaar nog beter te leren 
kennen. Ze waren vergelijkbaar met de theezakjesvragen van Pickwick. De eerste vraag 
was bijvoorbeeld: “Als je een cursus zou kunnen doen, wat zou het dan worden?” Er 
kwamen minstens zes cursussen bij me op die me leuk leken om te doen, wat in elk geval 
een teken van levenslust is, maar de volgende vraag was relevanter voor het thema 
gerechtigheid dat in deze uitgave voorop staat. Hij werd voorgelezen door de vader van 
mijn vriend: “Geloof je in toeval?”  

Wat betekent het om in toeval te 
geloven? Ik denk dat de impact van 
het antwoord groter is wanneer je 
niet in toeval gelooft, want als toeval 
niet bestaat, dan is alles voorbestemd. 
Als toeval wel bestaat, kunnen nog 
steeds sommige dingen toeval zijn, 
terwijl andere dingen voorbestemd 
zijn. En als alles wel voorbestemd is, 
hebben alle gebeurtenissen dan ook 
een reden, of staat het lot van elk wezen, voorwerp en concept dan vast zonder reden? Als 
er geen beredeneerbare reden achter een voorbestemde wereld is, zou die dan wel 
voorbestemd zijn? En als er een reden achter alles is, waarom bestaat er dan kwaad? En 
waarom blijft kwaad dan vaak onbestraft?  

In Taiwan staat een humanistisch boeddhistisch klooster en daar heb ik bijna twee jaar 
geleden een maand geleefd zoals een non in opleiding dat zou doen. Ze hadden daar zo 
hun eigen idee van gerechtigheid, gebaseerd op het populaire begrip karma. Alsof het 
gisteren was zie ik zestig van ons in onze uniformen in het klaslokaal zitten, terwijl we 
worden toegesproken door een non met een relatief hoge positie binnen de organisatie 
van het klooster. Er worden meerdere casussen behandeld en vanuit een boeddhistisch 
perspectief bekeken en verklaard. “Wat als je iemand echt niet mag? Je probeert iemand 
aardig te vinden, en het lukt niet, terwijl die persoon jou zelf niets misdaan heeft,” zei de 
non. In mijn hoofd, dat op dat moment best wel boeddhistisch ingesteld was dacht ik: “Dan 
moet je reflecteren op jezelf en kijken hoe je die persoon kunt respecteren”.  

Maar nee, de non vervolgde haar verhaal met een wending: “Dan heeft diegene die je niet 
mag jou in je vorige leven waarschijnlijk iets aangedaan”. Dat klinkt in mijn oren als het 
legitimeren van haat. Daarnaast wordt de schuld bij de mijns inziens onschuldige gelegd. 
Vanuit deze boeddhistische filosofie heeft de persoon die niet per sé iets verkeerd deed 
de haat van de ander verdiend om wat er in vorige levens is gebeurd; de gerechtigheid 

“In Taiwan hadden ze zo 
hun eigen idee van 

gerechtigheid, gebaseerd 
op het populaire begrip 

karma.” 
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zegeviert! Via karma praat je op deze manier dus ongegronde haat goed. Niets is in deze 
kosmologie toeval, alle gebeurtenissen zijn met elkaar verbonden en karma zorgt 
uiteindelijk voor gerechtigheid. Wel een geruststellende gedachte als je kwaad is 
aangedaan, maar niet als je zonder duidelijke reden gehaat wordt door iemand. Of als je 
in India gedwongen wordt koeien-lijken van de rails op te ruimen omdat je een kasteloze 
bent, want in de hindoeïstische kosmologie werkt deze kettingreactie van karma op 
dezelfde manier. Al het kwaad dat je overkomt heb je aan jezelf in dit of een vorig leven te 
danken. Het is een interessante en voor sommigen een nuttige manier van omgaan met je 
lot, maar in de ogen van de meeste westerlingen veroorzaakt deze overtuiging onnodig 
leed en onrecht.  

Dus definities van gerechtigheid worden bepaald door standplaatsgebondenheid. Dat 
betekent dat je visie op bepaalde fenomenen bepaald wordt door waar je opgroeit. Een 
boeddhist die geleerd heeft om de oorsprong van haar of zijn eigen ongegronde haat af te 
schuiven op de daden van de ander in een ander leven zal voelen dat karma gerechtigheid 
verschaft, terwijl een westerling die geleerd heeft verantwoordelijkheid te nemen voor de 
eigen emoties hier geen brood (en geen gerechtigheid) in ziet. 
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GERECHTIGHEID 

Door Mara Naomi Min

haar naam geprezen, 
haar werk bemind, 
haar hand gerezen, 

haar ogen blind. 

blind van vooroordelen, 
niet van vonnis echter, 

want zij is de voorvrouw 
van iedere rechter. 

de weegschaal verraadt 
het gewogen besluit 

en het zwaard in haar hand 
voert het vonnis dan uit. 

27



ONRECHT 
Door: Willeke Zigterman Rustenburg 

Mijn moeder, die invaljuf is, en ik zaten laatst in de auto op weg naar Schiphol. Ik ben 
sinds twee maanden uit huis, dus we hadden genoeg te bespreken. Ze vertelde over hoe 
ze laatst per ongeluk iets goeds had gedaan. Twee meisjes in groep 8, een tweeling, waren 
jarig, en traditiegetrouw had de klas voor ze gezongen. Normaal vraagt mijn moeder dan 
wat ze hebben gekregen voor hun verjaardag, maar ditmaal was ze het gelukkig vergeten. 
Mijn moeder vroeg later nog of ze iets leuks hadden gekregen. Ze zouden het later krijgen. 

De tweeling heeft net een zware tijd achter de rug. Hun moeder was op een dag 
weggegaan zonder iets te melden. Zes weken lang wisten ze niet waar ze was, of ze terug 
zou komen, en waarom ze het had gedaan. Na zes weken kwam ze terug om wat spullen 
te halen en vertrok weer. Haar reden voor het vertrek was dat ze zichzelf moest vinden, 
ze is nog steeds zoekende. De vader heeft de volledige zorg en huishouden op zich 
genomen en zorgt nu alleen voor de tweeling en hun kleine zusje en broertje. Daarbij is 
hij werkeloos, dus ook financieel zit het zwaar.  

Zulk en ander onrecht is alledaags in onze wereld. De sterken verwaarlozen, misbruiken 
en beschadigen de zwakken in de samenleving. Zij die beschermd zouden moeten 
worden, worden verloren achtergelaten en de rechtvaardigheid is ver te zoeken. Dit 
terwijl er al jaren wordt gewerkt aan de verbetering van de wereld, door het instellen van 
mensenrechten en later kinderrechten. 
Vrijwilligerswerk in arme landen of 
plaatselijk is er te over, ook zit de TV vol 
met reclame spotjes voor goede doelen, 
allemaal vechtend voor je euro's. 

Maar zelfs die goede doelen blijken soms corrupt te zijn. Het verduisteren van geld,  
vriendjespolitiek en misbruikschandalen. Plaatselijke wetten worden soms genegeerd en 
ook lijken sommige goede doelen meer kwaad dan goed te doen. Het harde werken naar 
een betere wereld lijkt een verloren strijd en de vermoeidheid slaat bij velen al toe. 
Waarom zouden wij immers hard werken als het uiteindelijk toch niets oplevert? 

Zelf weet ik nog dat ik de zomer na de middelbare school had besloten dat alles inderdaad 
voor niets was. Al het lijden, al het zwoegen, het maakte geen verschil. Hier sta ik nog 
steeds achter: hoe hard wij ook zullen werken, we zullen de wereld nooit rechtschapen 
maken. Een beangstigende gedachte, die me in wanhoop zou hebben gestort als ik God 
niet had gekend. Want hoewel al het harde werken voor niets is, hoewel we er niet op 
kunnen vertrouwen dat de wereld goed zal worden, kunnen we vertrouwen op de HEER. 
Hij zal de wereld recht maken. Hij zal de verdrietigen troosten, de hongerigen voeden en 
zwakken oprichten. Zij die hongeren naar gerechtigheid zullen verzadigd worden. Daarop 
vertrouwend draag ik mijn steentje bij en daarop vertrouwend weet ik dat het met die 
tweeling ook goed zal komen, hoeveel onrecht en lijden hen ook te wachten staat. 

“De Heer zal de wereld 
rechtmaken.” 
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RESEARCH MASTERCHEF 
Chef-kok: Job Raedts 

Rechtvaardigheid! Dat is het thema van deze 
editie. Dat is best een uitdaging voor een 
kookrubriek. Welk soort eten is namelijk 
rechtvaardig? Meerdere dagen heb ik mij over 
deze vraag gebogen. Dit, totdat ik in een blije 
bui moest denken aan het prachtige concept 
van de trias politica, want dat is iets dat 
iedereen wel eens doet lijkt mij. In deze 
gedachtevlaag dacht ik aan hoe rechters 
rechtvaardig zijn én een plek hebben binnen 
de trias politica. Nu wil het dat deze trias is bedacht door onze vrind Montesquieu, die 
toevallig een Fransman was. En wat doen Fransmannen? Inderdaad, croissants eten! 
“Topidee voor de Dei Facto,” dacht ik. Totdat ik opzocht hoe dit recept precies werkte, 
want blijkbaar is er een drietal dagen nodig om een goede batch van deze vette broodjes 
klaar te maken. Drie dagen! Hoeveel tijd denk ik wel niet dat ik over heb? Geen drie dagen 
in elk geval. Daar gaat mijn nominale studie. Jammer dan.  

Enfin, croissants. Wat zijn het eigenlijk? Dat is een goede vraag! Lang verhaal kort: Het zijn 
zevenentwintig laagjes boter en deeg (dus dat is samen vierenvijftig laagjes) die samen 
tot een broodje worden gevormd. Dit geeft de alom bekende boterigheid, en die 
verdraaide kruimels die je nooit meer je bed uit krijgt nadat je weer met je ontbijt terug 
in bed bent gaan liggen. Top. Gelukkig voor de bakker hoef je deze laagjes niet handmatig 
op elkaar neer te leggen, maar hebben de Franse bakkers ooit het idee van vouwen 
bedacht. Merci Frankrijk! Daarnaast waren deze bakkers zo slim om eigenlijk alleen 
standaard ingrediënten in dit brood te stoppen, zodat je niet helemaal naar de winkel 
hoeft voor amandelmeel als je zin hebt in croissants. Nee, in dit deeg gaat een halve kilo 
patentbloem, 130 ml lauw water, 130 ml volle melk, 50 g witte basterdsuiker, 40 g boter, 
11 g gist en 12 g zout (let op, dit is substantieel meer zout dan een snufje, zoals ik de eerste 
keer dat ik deze uitdaging aanging dacht). Daarnaast is een extra 320 gram roomboter 
nodig voor dat hele gedoe met die laagjes. Nu je dit alles hebt verzameld raad ik ook aan 
een meetlint te zoeken, gewoon omdat het kan. 

Stap één van het maken van croissants is best
simpel. Gooi alles bij elkaar (behalve de 320 g boter
en het meetlint natuurlijk), en kneed het een tien 

minuten tot een goed deeg. Dit deeg moet hierna minstens een nacht in folie in een 
koelkast rusten (want inderdaad, ook deeg kan moe worden). Als je slim bent pak je nu 
gelijk de 320 g boter die je in je koelkast hebt liggen, en snijd je dit zo dat je uiteindelijk 
een vierkant van 15 x 15 cm hebt. Dit leg je tussen twee velletjes bakpapier en -oh ja 
tussen haakjes, zorg dat je genoeg huishoudfolie en bakpapier hebt- sla je de boter plat 

“Het idee is leuk.” 
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met een lege kruik kruidenbitter, alhoewel een deegroller ook volstaat. Zodra de boter 
een grootte van 19 x 19 cm heeft snijd je de randjes eraf, leg je ze weer bovenop de boter 
en begin je weer met raggen, totdat je een vierkant van 17 x 17 cm hebt. Leg deze boter 
ook in je koelkast, anders smelt het. 

Oké, dag twee! Op deze dag twee is het belangrijk dat je je thermostaat uit hebt staan. Als 
de boter smelt heb je namelijk een probleem. Niet zeuren, draag maar een trui. Het deeg 
moet worden uitgerold tot een vierkant van 26 x 26 cm, en als je slim bent strooi je eerst 
wat bloem op de plek van uitrollen. In dit vierkant vouw je je plak boter door de boter als 
een ruitvorm op het deeg te leggen en de punten van het deeg naar het midden te brengen. 
Dit deeg moet nu worden uitgerold tot een strook van 20 x 60 cm, waarna je het zo 
opvouwt dat je 20 x 20 cm hebt (Aha! Hier komt dat vouwen van pas!) Dit vierkant wikkel 
je in folie en moet je minstens een half uur in je koelkast leggen om te rusten. Als je dit 
niet doet is er een grotere kans dat je deeg breekt en dat hele idee van die laagjes niet 
meer opgaat. Na dit halfuur draai je je deeg een kwartslag en doe je hetzelfde kunstje 
nogmaals. En daarna nogmaals. Na de derde keer vouwen moet het deeg minstens zes 
uren in de koelkast liggen. Zucht. Maar, na deze tweede nacht kan je het deeg uitrollen tot 
20 x 110 cm, of (als je keuken niet groot genoeg is), 40 x 55 cm, ofzo. Snijd dit in zes of 
acht rechthoeken, en snijd deze dan allemaal diagonaal door zodat je driehoekjes hebt! 
Zucht, steun, moe, honger. Eindelijk mogen ze in de oven. OHNEE WACHT! Eerst moeten 
de croissants nog minstens twee uur rijzen. Jammer van je ontbijt joh (het was een lange 
ochtend).  Na deze twee uur stop je de croissants twintig minuten op 200 c in de oven, en 
kan je eindelijk eten.  

Ik moet zeggen: Het idee is 
leuk, en de croissants 
smaken top. Maar het is zo 
veel werk dat het de moeite 
haast niet waard is. 
Fabrieken kunnen heel goed 
croissants maken, welke je 
heel goedkoop bij je 
supermarkt kan halen. Ik 
bedoel, wie heeft er enkele 
uren over voor croissants die 
slechts net iets beter smaken 
dan supermarktbroodjes? 
Precies! Niemand! Een chill 
ontbijt is het laten vallen van 
een vak gewoon niet waard. Eigenlijk is het maken van dit brood maar voor één ding echt 
goed: Bragging rights. Nadat je dit gemaakt hebt mag je officieel klagen over alle 
croissants die je eet en zeggen dat het zo veel lekkerder is als ze zelfgemaakt zijn, dat je het 
verschil echt proeft, en dat jij genoeg skills hebt om zelf deze kruimelmonsters te maken.  

30



31


	Blank Page
	Blank Page



