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Redactioneel
Beste lezers! Het is weer tijd om blokjes
voedsel op barbecues te werpen, tijd om te
verbranden in de zon, tijd om je
tijdens slapeloze nachten zwetend af te
vragen of je in de hel beland bent. Kortom:
het is zomer. En met de herinnering aan het
zonnige lustrum nog vers in ons geheugen
worden we herinnerd aan hoe trots we zijn
op de faculteit. Hoe toepasselijk, want het
thema van deze editie is pride! Zodra je vol
nieuwsgierigheid deze pagina omslaat, zul je
ontdekken hoeveel kanten er zitten aan trots.
Mogen geestelijke verzorgers toegeven aan
beroepstrots? En waarop zijn onze oudredacteurs nou trots? Trots zoals beschreven
in de Bijbel mag natuurlijk ook niet ontbreken
in een faculteit als de onze.
Zo, u bent natuurlijk allang overtuigd dat dit
een fantastische editie is. Neem daarom gelijk
een kijkje in deze laatste Dei Facto van het
academisch jaar, lees er op los, en geniet!
Vergeet ook vooral niet om ons blad even op
z’n kop te zetten en de Engelse kant te laten
stralen.

Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen
Facblad.ggw@gmail.com
Dei Facto is het faculteitsblad van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
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Bon biní na Korsou: welkom
op Curaçao
“Mensen gelukkig houden, daar draait het om!”
Door: Sanne Koelewijn MA GV i.o.

Voor wie te veel op zijn eigen eilandje zit, is het een aanrader daar eens vanaf te stappen
en een ander eiland te bezoeken. Zoals Curaçao bijvoorbeeld. Niet alleen om de zon en de
prachtige stranden is het een aanrader, maar ook om je eigen perspectief op bijvoorbeeld
geestelijke verzorging eens onder de loep te nemen.
Geestelijk verzorgers: ‘Dat zijn toch van die bescheiden mensen?’ In dit artikel
een ontmoeting met twee geestelijke verzorgers in de Carib. Hoe trots zijn zij?
Om tien uur ‘s morgens heb ik afgesproken bij de marinebasis Parera te
Willemstad. Hier is defensie Caribisch gebied permanent gehuisvest voor militaire en
politietaken. Over de eilanden Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en
Curaçao, zijn 800 medewerkers geplaatst. Waarvan vier geestelijk verzorgers. Ik ontmoet
twee van hen, Fransjesca van Grimbergen, aalmoezenier en Norbert de Kooter,
humanistische raadsman.
Werkzaamheden
De voornaamste taak van
de geestelijk verzorgers op
de marinebasis is het
begeleiden van militairen
en hun naaste relaties bij
existentiële,
levensbeschouwelijke, en ethische
vragen.
Naast
de
individuele
begeleiding
organiseren en begeleiden
Fransjesca en Norbert
vanuit
hun
eigen
levensbeschouwing,
bezinning en themabijeenkomsten vormingsconferenties en trainingen. Zij handelen
klantgericht en organisatiegericht, door in het belang van een goede werkomgeving, deel
te nemen aan multidisciplinair overleg en gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan
commandanten. Mensen gelukkig houden, daar draait het om!

Oplopen
Elke dag is anders en loopt ook vaak weer anders dan gedacht. Dat maakt het werk leuk
en interessant. De plaatsing op Curaçao betekent ook dat het hele gezin mee verhuist,
waardoor de grens tussen werk en privé wel wat vervaagt.
Dat is een groot verschil met een plaatsing binnen Nederland. Een ander groot
verschil met bijvoorbeeld geestelijk verzorgers in de zorg, is dat de begeleiding niet altijd
start met een hulpvraag, dit maakt de werkzaamheden voornamelijk preventief. Het is
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vaak letterlijk een stukje oplopen met iemand, even menselijk contact en vaak komen de
verhalen dan los.

Beroepstrots als uitdaging
Mensen moeten ten alle tijden terecht kunnen. Om toe-gankelijkheid tot de dienst
geestelijke verzorging mogelijk te maken organiseren Fransjesca en collega’s
zondagsvieringen op de marinebasis en op landhuis Ascension. Daardoor weet iedereen
je wel te vinden. Norbert organiseert natuurwandelingen. Dit alles maakt best een beetje
trots. Maar mag je dat als
geestelijk verzorger eigenlijk
wel zijn?
Fransjesca vindt van
wel. Zij is trots op wat de
mannen en vrouwen op de
basis voor elkaar krijgen; de
mooie vieringen en wanneer je
ziet hoe mensen geraakt zijn.
Volgens Norbert heeft het wel
twee kanten, zeker omdat
binnen
het
domein
levensbeschouwing
en
zingeving de werkzaamheden niet altijd meetbaar en zichtbaar zijn. Beroepstrots vormt
daarmee een uitdaging. Het vormgeven van de inhoud en ruimte geven aan authenticiteit
vraagt om reflectie en dialoog met jezelf en elkaar. Je moet wel ergens voor durven
staan! Maar ook bereid zijn om van je eigen eilandje af te stappen. We hebben
verschillende achtergronden, maar we doen hetzelfde werk en het maakt trots, dat
ondanks de levensbeschouwelijke verschillen een goede samenwerking mogelijk is. Zo
kunnen we op onze eigen manier, met aandacht, er voor anderen zijn.

http://www.landhuisascencion-curacao.com
https://www.defensie.nl/organisatie/marine/eenheden/commandement-der-zeemachtcaribisch-gebied
https://m.facebook.com/GVindeCARIB/
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Trots op die rugleuning:
een interview met KyraTiana Kers
‘Het maakt niet uit hoelang ik weg ben bij de faculteit, wanneer ik er ben hoor
ik er zo weer bij.’
Door: Kjelda Glimmerveen
Het thema ‘trots’ is natuurlijk een perfecte aangelegenheid om een paar van de vele oudleden van Dei Facto terug te halen op wie we trots zijn. Daarom heb ik met gevaar voor
eigen leven twee van deze leuke mensen bezocht en geïnterviewd: Kyra-Tiana Kers en Saskia
Huisman. De eerste geïnterviewde, Kyra-Tiana, is oud-hoofdredacteur van Dei Facto, heeft
zich op talloze manieren ingespannen voor de faculteit de afgelopen jaren, en is zeker
iemand op wie we trots mogen zijn als Dei Facto. Helemaal top dus voor dit thema. Uw
geliefde interviewer is herstellende van de griep en ook Kyra-Tiana’s wederhelft lag ziek
naast haar op de bank; geen gebrek dus aan gehoest, genies en gesnuif op de opname van
het interview. Dat schijnt erbij te horen. Gelukkig was het wel een erg goed gesprek: van tips
over hoe niet te sterven als student rolden we discussies in over waar men nou trots op zou
moeten zijn en wat er zo fijn is aan onze faculteit. Maar we begonnen, zoals wel vaker
gebruikelijk is, bij het begin.
Als super creatieve eerste vraag informeer ik naar wie Kyra-Tiana precies is en of ze iets
over zichzelf kan vertellen. Dat kan ze wel.
Kyra-Tiana: Ik ben Kyra-Tiana Kers, en ik ben ondertussen zesdejaars student. Ik doe de
master Religie en Cultureel Erfgoed, bij ons op de faculteit uiteraard. Ik heb eigenlijk heel
veel verschillende dingen gedaan bij ons op de faculteit: ik heb in het bestuur van
Gerardus van der Leeuw gezeten, ik ben FB’er geweest, ik heb verschillende studentassistentschappen gedaan, ik heb als student ambassadeur gewerkt bij de open dagen…
ik ben altijd erg aanwezig geweest, en heb een hele leuke tijd gehad. Nu ben ik mijn
scriptie nog aan het afronden. Ik ben dus een soort van ijverige student, maar ook een
stressvolle student omdat ik mijn toekomst aan het regelen en dat een hele spannende
tijd is.

Heel begrijpelijk wel. Zijn er nog goede tips voor studenten die net zoals Kyra-Tiana graag
activiteiten naast hun studie willen doen, en hoe ze dat kunnen combineren?
Kyra-Tiana: Nou, ik denk dat de eerste tip is om er vooral niet te veel naast te doen. Zelf
zat ik bijna tegen een burn-out aan, dus daar moesten dingen stopgezet worden. Ik heb
ervoor gekozen om even mijn studie stop te zetten en juist die andere dingen te doen die
ik heel erg leuk vond. Ik denk dat dat ook wel de tip is. Op het moment dat je merkt dat
het eigenlijk niet echt gaat, dan zou ik als tip willen geven om te kijken waar je juist je
energie uithaalt en wat je leuk vindt. En dan zou ik dat vooral gaan doen, en dan kijken
wat je er nog naast kunt doen.
Kjelda: Geniet, maar werk met mate!
Kyra-Tiana: Geniet vooral met volle teugen! Maar probeer daarnaast ook…
Kjelda: om niet te sterven?
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Kyra-Tiana: Ja, precies dat.

Omdat wij als Dei Facto heel trots zijn op onze oud-leden, ben ik ook wel benieuwd naar hoe
Kyra-Tiana precies bij onze prachtige krant is gekomen en wat ze allemaal heeft uitgevoerd
al die jaren.
Kyra-Tiana: Ik ben eigenlijk meteen als eerstejaars bij Dei Facto gekomen. Wij (ik en
Ananda) werden samen al gescout op het introductiekamp. Mensen kwamen gelijk aan
onze tafel zitten en zeiden ‘nou, jullie zien eruit als mensen die het leuk vinden om te
schrijven!’ En dat klopte wel, dus we zijn er allebei gelijk bijgegaan. Eigenlijk zijn we
begonnen als normale redacteurs, en hebben dus gewoon artikelen geschreven- en we
mochten ook gelijk met z’n tweeën de cover ontwerpen. Ik merkte wel snel dat ik het
lastig vond, omdat je in het eerste jaar natuurlijk ook bezig bent met gewoon studeren,
en dat vond ik heel moeilijk omdat de hele studie in het Engels was. Dus ik vond het lastig
om ook tijd te vinden voor artikelen- daarom heb ik later wat kortere artikelen gedaan,
gedichten geschreven en een kookhoekje gedaan. Ananda en ik hebben samen ook nog
een jaar lang een duocolumn gedaan, dat was ook erg leuk. Later ben ik ook een jaar
voorzitter geweest. Dat houdt dan in dat je de vergaderingen leidt, zorgt dat de planning
op orde is, dat mensen hun artikelen inleveren, en vooral ook de Dei Facto in elkaar zetten
en zorgen dat die naar de drukker gaat. Die hele organisatorische kant heb ik op me
genomen, en dat vond ik ook superleuk. Eigenlijk heb ik alles gedaan in de Dei Facto wat
je maar kunt doen- behalve de spellingcheck.
Na dat antwoord informeer ik of Kyra-Tiana een specifieke hele leuke herinnering had aan
Dei Facto. Daar kwam een heel memorabel antwoord uit.
Kyra-Tiana: Uhm… ik denk wat ik me het meest herinner- aan het begin van elke editie
hebben we een brainstormsessie over het thema van die keer, maar op een gegeven
moment hadden we daar best wel moeite mee. Je merkt snel dat je elk jaar in dezelfde
flow van thema’s zit, en dan wordt het moeilijk om een origineel thema te vinden- dus
toen kwamen we die keer op allerlei gekke losse woorden uit.
Kjelda: Hadden we ook niet een keer ‘de deur’ als thema?
Kyra-Tiana: Ja, dat is precies waar ik heen wilde! We kwamen er niet zo goed uit, en op
een gegeven moment zei iemand: ‘Wat vind je dan van de deur?’. Iedereen zag dat eerst
als een grap, want wat moet je nou met een thema als de deur? Alsof je gewoon om je
heen kijkt en een willekeurig object als thema neemt. Maar toen kwamen we weer terug
bij dat thema. Want iemand zei, ‘Eigenlijk is het wel een hele mooie metafoor!’ Omdat een
deur eigenlijk open kan, maar hij kan ook dicht, en je kunt er doorheen…
Kjelda: En hij kan op een kiertje, of ingetrapt worden!
Kyra-Tiana: Precies! Of iets met een sleutelgat, en zo gingen we maar door. Er kwamen
zoveel verschillende interpretaties uitrollen dat we het eigenlijk een heel mooi thema
begonnen te vinden. Hoe verder we erover doorpraatten, hoe normaler het werd, en dat
is toen gewoon het thema geworden. En het is ook een hele mooie editie geworden. Dat
vond ik wel een heel mooi moment bij zo’n thema, dat iedereen verschillende
interpretaties heeft. En dat vind ik ook echt het mooie, die verscheidenheid- ik denk dat
dat echt een van de leukste momenten was.
Een fijn typerend moment van ons faculteitsblad. Over onze faculteit gesproken, wat vindt
Kyra-Tiana van onze faculteit?
Kyra-Tiana: Ik heb het altijd een hele veilige plek gevonden, met uitzondering van de tijd
dat het moordspel bezig is, zoals nu- gelukkig dat je daar niet aan meedoet. [De
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interviewer knikt vrolijk, blij met haar levenskeuzes.] Ik vond het altijd een hele fijne plek
om jezelf te kunnen ontdekken, en ik denk dat wel heel belangrijk voor me was. Ik was
vrij jong toen ik binnen kwam, ik was negentien, en ik was nog heel onzeker. Maar ik
merkte snel dat het een hele vriendelijke groep mensen was; iedereen was heel erg bezig
met je erbij betrekken, en dat gaf een heel fijn gevoel. Juist omdat wij toen ook zoveel
verschillende commissies hadden, kon je ook heel goed zelf ontdekken wat je leuk vond
en wat je belangrijk vindt in het leven. En wat ik ook heel erg fijn vind is dat het eigenlijk
niet uitmaakt hoelang ik weg ben. Ik studeer vaak thuis, maar op het moment dat ik er
weer ben is er altijd wel iemand met wie je een praatje kunt maken of met wie je even
kunt zitten, je bent nooit alleen- en je hoort er altijd zo weer bij. Natuurlijk wordt dat nu
minder, omdat mensen met wie ik heb gestudeerd afgestudeerd zijn, maar omdat ik ook
bij een dispuut zit [uw interviewer, die bij hetzelfde dispuut zit, knikt enthousiast] is het
vrij makkelijk om dat contact weer te houden met de faculteit.
Als actief student binnen de faculteit heeft Kyra-Tiana veel kunnen veranderen, maar waar
is ze nou het meest trots op?
Kyra-Tiana: in mijn jaar hebben we SAM’s Forum opgezet, want daarvoor heette het wel
SAM maar was het meer een soort bijeenkomst waar studenten vragen konden stellen
aan het bestuur. Alles voelde ook erg formeel- als je elkaar kende voelde dat misschien
minder formeel aan, maar zeker voor mensen die eerstejaars zijn of het bestuur toevallig
niet kenden was dat wel anders. Je moet ze maar kennen, en anders kon het intimiderend
overkomen. Dus toen ik FB’er was, ben ik bij de FR gaan zitten en samen kwamen we op
het idee uit dat dat moest veranderen. Uiteindelijk zijn we op het idee gekomen om het
thematisch aan te pakken: we gaan het niet meer zo open en breed gooien, we kiezen een
specifiek thema en dat behandelen we- alles wat studenten over dat thema te zeggen
hebben kan aan de orde komen. Dat werd heel positief ontvangen, en daar ben ik ook wel
echt trots op. En dat we daardoor ook in kunnen gaan op echt grote problemen en dat het
studentenactiviteit ook stimuleert- dat is echt een goed middel geweest en ik ben erg blij
dat dat ook goed aanslaat.
Even een stilte, maar dan komt de klap op de vuurpijl. Dit is waar het nou eigenlijk echt om
gaat, voel ik. Nu komt het.
Kyra-Tiana: Oh ja! En we hebben gezorgd voor de rugleuningen, dat vind ik ook heel erg
tof.
Kjelda: De rugleuningen op de bank in de hal? De RUG-leuning? [De interviewer accepteert
dat dit een matige grap is, maar kan zich soms moeilijk inhouden.]
Kyra-Tiana: Ja precies, die! Dat vind ik ook heel tof, daar ben ik erg blij mee. Goed thema
voor de volgende Dei Facto.
Als laatste vraag voor deze editie: waar zouden mensen trotser op moeten zijn?
Kyra-Tiana: Misschien cliché, maar je moet trots zijn op jezelf. En ik vind dat we trots
moeten zijn op de mensen die iedereen met liefde behandelen. Ik vind dat heel erg
bewonderenswaardig, als mensen echt naar iedereen, wat voor verschillen er ook zijn,
iedereen met respect kan behandelen en gewoon vriendelijk kan zijn. Dat vind ik echt
heel mooi, en dat vind ik iets om na te streven. Dat Nederland nog steeds dat soort mensen
heeft, ook als het lijkt alsof we alleen maar bezig zijn met discussie en onze verschillenik vind het heel mooi dat er mensen zijn die zich ook nog richten op de dingen die ons
met elkaar verbinden.
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Over waarom je het rustig
aan moet doen: een interview met Saskia Huisman

“Het is helemaal niet nodig om zo te jakkeren- neem de tijd om te ontdekken
wat je zelf wil.”
Door: Kjelda Glimmerveen
Het tweede interview met een oud Dei Facto-lid voor deze editie! Mijn tweede slachtoffer is
Saskia Huisman, voormalig spellingchecker en ex-hoofdredacteur van ons mooie blad. Ook
heeft ze deel uitgemaakt van de vorige greencie. Voor dit interview zaten we in onze eigen
faculteit, in een klein kamertje waar menig Dei Facto vergadering gehouden is. Hier is
onderhandeld over welke docenten nu weer geïnterviewd zou worden, hier hebben verhitte
debatten plaatsgevonden over thema’s, en hier zijn vooral ook heel veel koekjes verorberd
tijdens die onderhandelingen en debatten.
In deze sfeer begint uw interviewer met de gebruikelijke simpele, doch ingewikkelde vraag:
kun je ons vertellen wie je bent?
Saskia: Jazeker. Ik ben Saskia, ik ben 21 jaar, en ik heb hier aan de faculteit
religiewetenschappen gestudeerd. Dat heb ik bijna helemaal afgemaakt, en nu heb ik een
tussenjaar. Ik ben aan het werken bij de HEMA in Groningen, maar daar ga ik nu mee
stoppen- deze week is mijn laatste dag. Dan ga ik 15 april anderhalve maand naar Israël
De eerste maand ga ik daar vrijwilligerswerk doen, en de laatste twee weken ga ik
rondreizen.
Gelijk ben ik heel benieuwd wat voor vrijwilligerswerk dit is.
Saskia: Het is eigenlijk een beetje om het conflict daar beter te begrijpen, hoe het daar zit.
Het is een initiatief van Tent of Nations, en ik ga werken op een boerderij van Palestijnse
christenen. Wat ik daar ga doen is dus vooral boerderijwerk, je gaat niet direct werken
aan een oplossing- maar je gaat werken op het land, en dan krijg je gelijk ook al wat mee
van hoe het daar gaat en wat er gebeurt. En dat gebied zit op de Westelijke Jordaanoever,
dus het is bezet gebied tussen Jeruzalem en Bethlehem. Echt heel interessant om daar
heen te gaan.
Dat lijkt mij ook wel. Bijna klaar met de bachelor dus, hoe ziet volgend jaar eruit voor jou?
Saskia: Nou, ik wil graag een tweede bachelor gaan doen, dus volgend jaar wil ik beginnen
met theologie in Amsterdam. Wat ik merkte bij religiewetenschappen is namelijk dat ik
alle vakken die naar theologie neigden heel erg interessant vond: filosofie,
Bijbelwetenschappen… en Hebreeuws en Grieks lijkt me ook super om te leren. En het
voelt ook alsof ik er veel mee ga kunnen in de rest van mijn leven, en tja, ik heb de tijd!

Heb je er al een specifiek doel mee, als je denkt dat het waardevol gaat zijn?
Saskia: Misschien iets richting geestelijke verzorging, want het lijkt me heel leuk om met
mensen te werken, maar ik heb nog niet echt specifiek iets waarvan ik denk: ja, dat wil ik
gaan doen. Vind ik nog steeds heel lastig om te zeggen, ook na drie jaar studeren! Ik had
echt wel verwacht aan het begin van mijn studie dat ik nu wel zou weten, oh ja, die kant
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wil ik op en dat wil ik gaan doen, maar echt totaal niet. Dus dat ligt nog helemaal open,
eigenlijk.

Ik word zelf alweer een beetje zenuwachtig van gesprekken over toekomstplannen, dus we
duiken snel weer even het verleden in. De geschiedenis van Saskia bij Dei Facto! Hoe ging
dat?
Saskia: Ja, het was meteen in mijn eerste jaar dat ik erbij kwam, omdat we toen die
commissiepresentaties kregen. Het leek me heel leuk om iets te gaan doen in de faculteit,
maar er waren toen nog superveel commissies- tien of twaalf, heel overwhelming wel.
Maar Dei Facto leek me gelijk heel leuk, omdat ik het ook leuk vind om bezig te zijn met
artikelen lezen (schrijven ook wel, maar dat heb ik nooit gedaan voor Dei Facto) en het
leek me leuk om zo’n blad uit te geven. Op de middelbare school hadden we ook een
commissie voor de schoolkrant, maar dat was echt zo’n clubje mensen dat elkaar al kende,
dus daar durfde ik niet goed tussen. Maar hier was het echt heel open, van nou, kom erbij
als je wil. Ik dacht, dan moet ik het ook gewoon doen! Dus in mijn eerste jaar ben ik met
de spellingcheck en tekstcheck bezig gegaan. In het begin was dat vooral Nederlands maar
het werd ook steeds meer Engels. En in mijn laatste jaar werd ik ook eindredacteur. Dus
toen moest ik ook het hele ding in elkaar zetten en naar de drukker sturen, en dat is wel
heftig werk, merkte ik. Dat was erg intensief.
Inderdaad veel werk, maar dan heb je ook wat! Zijn er ook bepaalde superleuke
herinneringen aan Dei Facto?
Saskia: Ik vond de vergaderingen altijd heel gezellig. Dat was gewoon leuk met z’n allen/
En ik vond het ook altijd heel leuk om alle artikelen te lezen. Ik mocht ze dus als checker
altijd als eerste lezen en controleren, en de dingen die je tegenkomt zijn zo leuk. Dat al die
mensen zoveel tijd en energie erin steken om weer een leuk artikel aan te leveren, dat was
altijd weer genieten.

We doen ons best natuurlijk, elke keer weer. En deze keer is ons thema trots! Waar ben jij
nou supertrots op?
Saskia: Ik denk de beslissing dat ik naar het buitenland ga, wat ik nog niet eerder heb
gedaan op die manier, helemaal in mijn eentje. En dat ik daarna ook nog naar Amsterdam
ga, wat ook best wel een stap is- die sprong wagen. Ook al heb ik het nog niet gedaan, ik
ben er alvast trots op.

En, informeer ik op totaal neutrale wijze, zonder er een leidende vraag van te maken, ben je
ook trots op de faculteit?
Saskia: Sowieso ben ik trots op de faculteit! Het is een hele mooie faculteit. Ik was ook
altijd heel trots dat ik dan tegen mensen kon zeggen, kijk, hier studeer ik. En dan neem je
ze mee naar binnen, en het is dan zó mooi. Ik heb zelf niet echt het idee dat ik heel erg iets
achtergelaten waar ik trots op ben, maar ik ben zeker wel trots op de faculteit. En ik heb
heel veel in onze mooie studieruimtes gezeten.
Kjelda: Die zijn nu helemaal geïnfiltreerd door economiestudenten!
Saskia: Ja, mensen met rekenmachines!
Kjelda: Een echte plaag voor de mensheid.
Gelukkig is de faculteit verder wel helemaal top, maar hoe komt dat nou?
Saskia: Wat ik zo bijzonder vond is dat het een hele kleine gemeenschap is. Iedereen kent
elkaar en iedereen is ook gewoon leuk tegen elkaar. Ik heb nooit iets gemerkt van een
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nare sfeer ofzo. Dat is denk ik wel heel waardevol en ik hoop ook dat dat blijft. Heel open,
en heel verwelkomend, ook naar eerstejaarsstudenten. Ik had meteen zoiets van ja, hier
hoor ik wel.

Zo begon het allemaal. Wanneer we programma’s vergelijken (Saskia heeft nog het oude
curriculum gedaan, ik volg nu het vernieuwde curriculum) komen we tot de conclusie dat
het oude curriculum extreem veel vakken had, en extreem veel leeswerk.
Kjelda: Dan wordt het ook echt moeilijk om er nog iets naast te doen.
Saskia: Dat klopt. Ik heb er eigenlijk best wel veel naast gedaan, maar als ik nu erop
terugkijk denk ik ook, wat was je aan het doen? Ik heb een bestuursjaar gedaan bij het GSP
(studentenplatform voor levensbeschouwing), dus heel veel dingen georganiseerd
rondom levensbeschouwing. En ik heb ook gewoon gewerkt bij de HEMA, 12 uur
per week. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar ik heb het
gedaan.
Studenten zijn mysterieuze entiteiten die bizar veel werk kunnen overleven, dat verbaast
me altijd weer. Waren er binnen de faculteit nog meer activiteiten voor jou?
Saskia: Dei Facto heb ik dus gedaan, en ik heb een tijdje in de greencie gezeten, dat
was toen vooral de moestuincommissie nog. Dat vond ik heel leuk om te doen, maar na
mijn eerste jaar werd dat weer opgeheven en in een grote commissie gegooid, dus toen
was dat weer weg. Best wel jammer. Maar stoofpeertjes verkopen heb ik wel nog
traditiegetrouw gedaan, dat was heel leuk.
Verheugd kan ik mededelen dat de greencie weer bestaat en dat er weer volop
voedsel verkocht wordt. Terug in de gouden eeuw van commissies zijn we nog niet, maar
er is wel een soort renaissance gaande.
Saskia: Heel goed! Leuk dat de greencie er weer is.
We gaan nog even terug naar een eerder onderwerp- het tussenjaar dat Saskia nu
doet. Vanwaar die keuze?
Saskia: Ik merkte dat ik toch behoefte had aan rust, en omdat ik nog niet zeker wist of
ik theologie wilde gaan doen, en of ik de bachelor wilde gaan doen of een of andere
master, wilde ik de tijd nemen om daar eerste ven uit te zoeken. En ik vond het fijn om
dat even rustig te doen, want ik had niet echt zin om tijdens mijn scriptie naar allerlei
open dagen te gaan voor masters en weet ik wat.
Een beetje een oriënterend jaar dus. Is het aan te bevelen?
Saskia: Vind ik wel. En ik merk ook dat werken bij de HEMA, dat heeft natuurlijk niks
te maken met mijn studie hier, maar het is wel heel verbredend. Omdat je met
mensen omgaat die je anders nooit zou zien, en je leert om binnen een bedrijf te
functioneren. Dat is heel anders. Een hele andere wereld dan de faculteitsbubbel, maar
real life experience is ook heel goed.

Tot slot, zijn er nog gouden tips voor studenten van onze faculteit?
Saskia: Dat ze de tijd moeten nemen. Ik heb heel vaak gedacht: ik moet alles in een
keer halen, ik moet nominaal studeren, ik moet snel door. En nu voelt het eigenlijk
alsof dat voor niks is geweest- want nu doe ik alsnog een jaar langer over mijn bachelor.
Terwijl ik alles nominaal heb gehaald, maar door het tussenjaar staat er wel vier tot
vijf jaar voor. En dan denk ik: het was helemaal niet nodig om zo te jakkeren, je kunt
het ook gewoon rustig aan doen. Dus mijn gouden tip is, neem vooral de tijd om te
ontdekken wat je zelf wilt en wat jij leuk vindt.
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Trots, In de naam van de
liefde- vanuit een Bijbels
én muzikaal perspectief
“Trots, maar nederig. Met eergevoel, maar naar de liefde.”
Door: Marco Bijdevaate
Bij het horen van het thema was het even nadenken wat er over geschreven kon worden voor
dit stuk. "Pride" dat betekent trots en wat ik wist van trots was dat het niet echt een positief
begrip was in de Bijbel. Maar U2 bracht uitkomst. Pride (in the name of Love) gaf aanleiding
om trots in een heel ander perspectief te kunnen zien. Namelijk, Trots in de naam van de
liefde.
Over liefde staat iets heel moois geschreven in 1 Korinthe 13: 4-8 (HSV) namelijk: 'De
liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet
gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang , zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over
de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt
alle dingen. De liefde vergaat nooit.
Wanneer we het Van Dale woordenboek openslaan en zoeken op 'trots' dan zijn er
twee perspectieven. Trots kan vanuit een negatief perspectief bekeken worden en dan wordt
het hoogmoed. Vanuit een positief perspectief beschrijft de Van Dale, trots als
zelfbewustheid, en met eergevoel. Trotsheid kan ontstaan op een persoon, of op een zaak.
Iets wat een ander gedaan heeft óf iets wat jezelf gedaan hebt.
Over hoogmoed wordt vaak gezegd dat het voor de val komt. Een uitspraak die in het
dagelijks leven niet onbekend is. Acda en de Munnik zingen erover in "Hoogmoed en de val."
De acteur in het lied laat zijn eigen wezen, voor een moment of voor een heel leven, beter
lijken dan dat het daadwerkelijk is.
'Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val.' komt uit Spreuken
16:18 (HSV). Trots en hoogmoed betekenen hier dat jij jezelf het idee geeft dat je alles hebt
bereikt door toedoen van jezelf. Je bent dan "hoog van geest". Je hebt de dingen bereikt in je
eigen leven, voor jezelf en door jezelf, alleen.
Echter, de Bijbel spreekt over een hoger doel, dat verder reikt dan het leven op aarde.
Een doel dat hoogmoed nutteloos maakt. 1 Johannes 2:16 (HSV) zegt 'Want al wat in de
wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is
niet uit de Vader, maar is uit de wereld.' Trots in de vorm van hoogmoed komt er in de Bijbel
niet zo goed van af. Maar wanneer we het gaan bekijken vanuit het eergevoel of
zelfbewustheid kunnen we er een hele andere draai aan geven.
Trots vanuit eergevoel is nog steeds iets wat we over onszelf zouden kunnen zeggen.
Wanneer we eergevoel hebben, dan nog steeds kunnen we onszelf loven. Zelfbewustzijn,
echter, is al meer open. Zelfbewustzijn geeft ruimte om ook besef te hebben dat je niet alles
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alleen doet, en niet alles voor jezelf. Zo kan trots eergevoel worden in de naam van iets
groters. Trots bijvoorbeeld in de naam van de liefde.
Wanneer trots in de naam van de liefde is, dan worden de dingen die je doet gedaan
met de genoemde vriendelijkheid. Met het genoemde geduld. Niet uit eigenbelang. Dan
worden het dingen die je doet vanuit hoop en vanuit gerechtigheid. Wanneer dat gebeurt dan
mag er trots ontstaan, nederige trots die in dienst staat van de liefde.
Deze Trots in de naam van de liefde, over de dingen die gedaan moeten worden voor
gerechtigheid, is te herkennen bij helden zoals Martin Luther King jr. Hij bleef staan voor
gelijkwaardigheid onder de mensen. Dit leidde uiteindelijk tot zijn eigen dood, maar
daarnaast leidde het voor velen tot hoop op vrijheid, én tot vrijheden nu, die tot dan toe
ondenkbaar waren.
Trots in de naam van de liefde. Trots in de naam van gerechtigheid. Dat is ook trots in
de naam van de Vader. Of, vóóral trots in de naam van de Vader. Trots in de naam van de
Vader die zijn eigen Zoon gegeven heeft. Gegeven heeft om de mensheid redding te bieden.
Zoals in Johannes 3:16-17 (HSV) staat geschreven, 'Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de
wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.' Een vaak
aangehaalde tekst uit de Bijbel om de liefde van God aan te tonen.
Trots in de vorm van hoogmoed, hebben we eerder gelezen, is vanuit de aarde, niet
vanuit de Vader. De Vader geeft, zoals in Johannes duidelijk wordt, zijn Zoon. De Zoon die
preekte over het liefhebben van God, en het liefhebben van je naaste. De Zoon die niet
wankelde om trots te blijven in de naam van die liefde. De Zoon zweeg in trots, met
zelfbewustzijn, met eergevoel voor de liefde, voor zijn vader, omdat hij wist wat er moest
gebeuren. Namelijk dat hij als onschuldige moest sterven. Dat heeft hij gedaan, daar hebben
we met Pasen over kunnen lezen. Als onschuldige kon hij onze zonden meenemen de dood
in, het kwaad verslaan. Door zijn opstanding en het geloof daarin, kan hij hoop geven op een
nieuw begin. Op een leven dicht bij God de vader, in een vrijheid die onbeschrijfelijk is.
Hierdoor is de Zoon, Jezus de ultieme martelaar, die trots was en is in de naam van de liefde.
Nu leert de Bijbel dat het gewenst is zoals Jezus te zijn. Trots, maar nederig. Met eergevoel,
maar naar de liefde. Toch komt het misschien vaker voor dat we het zelf beter weten. Dat we
trots zijn maar hoogmoedig. Dan staan we alleen, hoog, naar beneden kijkend wat we zelf
hebben bereikt. En dat kan, want soms doen we dingen heel erg goed, en bereiken we veel
met het idee dat we het zelf doen. Maar als je omhoog kijkt, is er nog meer. Daar is trots, in
de naam van de liefde. En die is groter, sterker, sneller, rijker dan ooit iemand van zichzelf
heeft beweerd. (Zo zingt Lydia Zimmer in Natuurlijk!)
De dingen die je doet voor anderen zijn ook bij hen waardevol. Deze dingen blijven
niet alleen bij jezelf. De dingen die je voor een ander doet die bewaar je samen. Wat Martin
Luther King jr. teweeg heeft gebracht dat deelde hij met vele volgers. Wat Jezus heeft gedaan
deelt hij met vele volgers, en wil hij delen met iedereen. Met jou, met mij. Trots in de naam
van de liefde kan namelijk niet van je weggenomen worden want trots in de naam van de
liefde heb je nooit alleen. Wat is er meer dan trots in de naam van de liefde?
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#3. Berlin, 17th June
In Germany the parades are held on Christopher Street Day, a nod to the original uprising in
New York, as they centred around Christopher Street in Greenwich Village. The finale of the
parade is held at the Brandenburg Gate with the crowds growing each year. Around 500,000
people are expected to celebrate together this year. The LGBTQ+ culture in Berlin is full of
history, many argue that during the 1920s it was the gay capital of Europe with an abundance
of underground clubs and networks. It is also home to the world’s first gay magazine, started
in Berlin in 1896, named Der Eigene or ‘The Self-Owning’ in English, so Berlin really is a
pretty special place to go and celebrate this year.
#4. São Paulo, 23rd June
If you are able to travel a little further afield,
this is an event not to miss. São Paulo, Brazil,
hosts one of the biggest pride events in the
world each year, thanks to its large and diverse
LGBTQ+ culture- it is even home to the biggest
gay club in North and South America, ‘The
Week’. In 2006 a staggering 2.5 million people
attended the Pride Parade, making it the biggest
pride event ever, let’s hope this year they can
break that record again!

#5, Amsterdam
Last but not least, I would be remiss if I did not add Amsterdam to this list. It is not only likely
the easiest for the majority of readers to get to but also a pretty unique experience as pride
parades go. The parade utilises the stunning UNESCO World Heritage canals in its impressive
parade, boats cruise through the city as people line the canals dancing, singing and enjoying
the show. Pride here also includes a rather spectacular Drag Olympics (unmissable in my
opinion) as well as a ‘Milkshake Festival’ the weekend before the parade, a 2 day music and
arts festival with some amazing LGBTQ+ artists, DJs and Performers - last year this was
dubbed by many as Europe’s best queer festival.
Please remember, whilst these parades
are to celebrate the LGBTQ+
community, all people that have love
for the community are welcome and
these events are suitable for the entire
family to enjoy. So if you think this isn’t
for you… give it a go! You never know,
you might have the time of your life and
meet some pretty amazing people
along the way.
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“My top five places to celebrate LGBTQ+ pride this summer.”
By: Lydia Theakston
This year is particularly special for the pride
parades, so before I run through my top
destination picks, let me explain why. On June
28th 1969 the police in New York raided a gay
club named the Stonewall Inn. This event
sparked a series of spontaneous uprisings by the
LGBTQ+ community which became known as
the Stonewall Riots or the Stonewall Uprising.
This movement quickly spread across many
cities, including Chicago and San Francisco, and
people began organising their own marches and
expressions of pride - thus began the tradition
each June to march together celebrating pride
and pushing for freedom and equality. This year therefore is the 50th anniversary of the
beginning of the movement, so I expect the parades will be bigger and better than ever.

#1. Barcelona, 27th-29th June
Barcelona is always an amazing city to visit. With
the beautiful beaches nestled into the city
landscape, it’s a pretty special place. But on this
weekend in June, the city becomes even more
vibrant than before with an eruption of colour,
music and fun. The main parade finishes at the
stunning Plaza España where you will be greeted by
a series of performances by LGBTQ+ artists and
very often some Eurovision favourites, so far
performances from Inna, Vengaboys and Soraya have been announced.
#2. London, 6th July
Whilst the main parade occurs on the 6th of July, a triumphant event that takes over the city
for a day, London’s pride festival is actually a month long celebration centered around Soho,
an iconic and historical gay neighbourhood. This year the events include; a Pride Jubilee, a
Pride 10k and even a Pride’s Got Talent, where the winner of the final will be crowned the
UK’s next big LGBTQ+ star.
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There are many examples showing that genotypical differences exist in humans.
There is for example the fact that only half the human population can produce babies. The
fundamental requirement for these is the womb or uterus which exists generally in only
one of the sexes. Men are in this technological age no longer necessary for the survival of
the human race. Acceptable genetic material to fertilize an egg cell can be abstracted from
female stem cells as well. I would argue that the having of a womb is therefore a clear
distinctive trait between people.
But there is another factor for the way we look like we do. As said, there are clearly
visible and less visible differences between humans. The phenotype includes behaviour
as well, which is a lot tougher to determine purely based on looks. Just because this is not
necessarily visible does not necessarily mean that these differences in behaviour do not
exist. Phenotypical differences are equally visibly present among humans, and these too
provide remarkable examples. Recent quantitative research shows for example that
belonging to music-based subcultures in some points correlates with certain health
problems. Emo’s, goths and metalheads have higher risks of self-harming and higher risks
of suicidal tendencies. Denying what these examples demonstrate, namely that there are
inherent differences between people is not a valid solution to the problems of
discrimination.
There are differences between men and women. (I use this binary standpoint here
for clarity reasons, my arguments however apply to all genders.) To overcome these, it is
not viable to deny them altogether. To rise above the problem of discrimination, it should
be understood that these differences are generalized and relative. These differences are
between the averages of the groups. They do not however imply that every woman or
every man defaults to these averages. These groups, certainly in our modern,
sophisticated societies, overlap almost completely. The differences are between the
generalized groups and cannot simply be extrapolated to a single member of these
respective groups.
The problem here, then, is not the existence of these differences but our evaluation
of them. The basis for discrimination seems to be the underlying assumption that ‘my
kind’ is observably different than ‘other kinds’ and therefore better than these ‘other
kinds’. This is the reasoning that has to be attacked in order to eliminate discrimination.
Another reasoning tries to deny the observable differences between ‘Us’ and ‘Them’
stating that these don’t matter. As pointed out, this reasoning is unfruitful. Therefore, I
would propose to attack the assumption on its flawed reasoning instead. Unlike the
assumption suggests, there is no logical connection between difference in kind and
difference in value. Just because people are different from each other does not mean that
they are better or worse than each other. People are different and that’s fine.
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People are different,
that’s fine.

and

“The problem here is not the existence of these differences but our evaluation
of them.”
By: Johan Buurma
Pride is a weird topic to write about. I could write about nationalism, vanity or the thin
line between self-respect, knowing your limits and arrogance. Where does a positive
outlook end and overestimating yourself begin? All these topics don’t excite and inspire
me as much. But then came the memory of a recent class. Though it was not directly linked
to pride, but to gender differences and the different perceptions on them. These can
evolve into prejudices and can cause heated debate between groups, which is a societal
problem. It is part of the larger societal problem of discrimination.
That problem does not just stop at gender differences and the perceptions of them.
The problem is more general and applies to all assumed and real differences between
human beings, which also include sexuality, race, ethnicity, religion, music taste and a
many more forms of classification. Generally, it applies to everything that you can be
discriminated about because all these categories have in common that they consist of
differences between people.
What interests me is the way people look at these differences and how they try to
solve the problems they create. One of the more common solutions as far as I can tell
seems to be to deny the existence of difference. Which means that men and women aren’t
different. Saying that they are is sexist. Pointing out that people originating form African
countries are different from those that come from, well, non-African countries is racist.
(Even taking Africa as standard example here is actually racist to some degree). Therefore,
the solution to avoid discriminating here is to decide that there are no inherent
differences. Some suggest not seeing colour or gender for example. An example of policy
based on this reasoning is the anonymous applying strategy that regional governmental
organs use. Studies on these however show mixed results. The only ones that are more
likely to get a job this way are non-white males IF they have a good CV. Otherwise it is still
better to take the more standard non-anonymous approach in applying for a job.
Especially since many employers nowadays actively try to diversify their personnel.
This approach to dealing with discrimination is a misconception and which in turn
is why I would propose looking at it somewhat differently. As any forensic can tell you, it
is possible to determine sex, age, race and even to some degree the frequency of
someone’s teeth brushing purely on the basis of looking at their skeleton. All these things
and more can even easier be spotted when these people are still alive. Biologists will point
out here that appearances are determined by two factors, the genotype and the phenotype
of a creature. The genotype is the genetic blueprint that they consist of. The phenotype is
the observable characteristics and traits which are created by the surrounding
environment in which the creature has grown up. The word environment here includes
the social environment as well. For humans the social factor is certainly of greater
importance than it is for most, if not all, other animals.
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Are you a sinner then, when you have pride? Well, psychologically speaking you are not a
sinner when you have pride, even if you have hubristic pride and are arrogant. But if you
want to be liked by your peers you might want to take the Christian outlook on pride into
account: being humble, or having authentic pride, which is communicated well towards
the public, is more likely to be applauded and appreciated. So yes, you may now wear the
crown of virtues, you may have your authentic pride.

8

Pride: sin or virtue?
“Are you a sinner then, when you have pride?“

By: Charissa Charity Moorrees
In the 6th century pope Gregory put together a list of the seven deadly sins. Sloth, Greed,
Lust, Envy, Gluttony, Wrath and Pride, those are the sins one must overcome! Chastity,
Temperance, Charity, Diligence, Patience, Gratitude and Humility are the better
counterparts, those are the heavenly virtues. Thus, in Christianity pride is seen as a sin.
But before that, Aristotle mentioned that pride actually is the crown of the virtues. Then,
is pride a virtue instead of a sin?
First of all, what is the definition of sin and what is the definition of a virtue? A sin
is an immoral act considered to be a transgression against divine law. A virtue is behavior
showing high moral standards. How does psychology define pride?
In psychology pride is defined as a self-conscious emotion: it is an emotional
reaction to the self. Pride is also sometimes split into two emotions: hubristic pride and
authentic pride. Hubristic pride would lead to a state of arrogance while authentic pride
reflects our confidence and fulfilment. Of course, one could mention that splitting pride in
two is simplistic. That Hubristic pride does not qualify as an emotion. Even if someone is
arrogant, his emotion would probably not differ from somebody who is not arrogant.
But an arrogant person who is proud of something has the tendency to show this
is an obnoxious way. A humble person who is proud of something would probably show
this in a humble way. So it is all about the way somebody communicates their pride it
seems. Tracy and Robin’s stated in 2007 that pride is correlated with measures of selfcontrol. But hubristic pride is sometimes related to measures of aggression but also
impulsivity.
But pride is also a part of your identity, in a way. You usually are proud of the
achievements you identify with, and you usually identify with the achievements you are
proud of. Pride is a self-conscious emotion, when people experience joy for example they
experience a non-self-conscious emotion. Why do people experience pride? They
experience pride when they are aware of the fact that they lived up to an ideal selfrepresentation. Pride thus requires self-awareness and self-evaluation.
Pride has several positive social consequences and also a variety of adverse social
consequences. Hence, psychologists believed it was necessary to resolve the paradoxical
effects of pride and thus make a distinction between hubristic and authentic pride. If
someone has hubristic pride he tends to be arrogant and conceited. If someone is
confident and has self-worth he has authentic pride. Hubristic pride is related to our own
global beliefs and strengths. Authentic pride is often focused on the efforts that have been
made to achieve a goal. Authentic pride derives from specific accomplishments and
fosters the pursuit of altruistic behavior, according to Cheng, Tracy and Henrich in 2007.
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progress was made, but now there was a new stereotype of the struggling, self-loathing
homosexual- again, not an optimal situation. Then, in the 80s, there was a resurgence of
Catholic boycotts which, combined with the panic surrounding the AIDS pandemic, meant
that depictions of homosexuality on screen was, again, not profitable for film companies.
This only really changed in the 90s. Independent filmmakers started making lowbudget movies that dealt with gay relationships, some of which gained critical acclaim and
financial success: movies like Poison and Swoon won film awards around the world.
However, in most cases homosexual themes were still low-key, more hinted at than made
explicit, and on-screen gay relationships were unheard of in the big movie industry. This
remained the case until the huge hit of Brokeback Mountain in 2005, one of the first big
movies to have an explicit gay romance with on-screen intimacy- definitely the most
iconic and successful example of that time. The movie, which features two cowboys falling
in love in the 60s, made almost 180 million dollars, won three Oscars, and was nominated
for countless more film awards. It was a hugely controversial movie, strongly criticized by
conservative groups and banned from a number of theatres- but for the LGBT movement,
the film was an incredibly important stepping stone for the acceptance of on-screen gay
relationships.
In recent years, there have been more and more successful movies dealing with
homosexuality. What is interesting to me is that in recent years, dealing with relevant
topics such as sexuality almost seems to have become a criterium for Best Picture winners
at the Oscars. Films like Moonlight (winner 2016), Call Me by Your Name (nominated
2017), and most recently Green Book (winner 2018) all deal with matters of
homosexuality in a complex and engaging manner. This is a fairly recent development
(before 2010, this is far less the case) but an interesting one nonetheless. Has social
relevance become a requirement for a movie to be seen as a great one?
Despite these recent positive developments, modern times bring modern
problems, and depictions of homosexuality are still far from unproblematic. Stereotypes
are still common; the effeminate gay best friend who flaunts his sexuality can be found in
countless movies and TV shows. When gay characters are depicted in another way, they
often struggle with extreme problems. While it is important to raise awareness for the
issues that still have to be faced, members of the LGBT community like to see a gay
character every once in a while that isn’t suicidal, disowned, or victim of attempted
murder. Movies like Love, Simon (even though it isn’t the best movie), that show
supportive family and friends besides the struggles, are important as well. Other
characters just happen to be gay or bisexual, without it being a huge part of the story- and
that can be helpful in the process of normalizing non-heterosexual identities.
What, then, should the goal be? How should gay characters be depicted? Can gay
men never be shown to be feminine, for fear of it coming across as a stereotype? Should
their struggles be explicitly present, or should filmmakers look on the bright side every
once in a while?
These are difficult questions. For me, the goal would be to collectively create a
movie industry in which a wide range of gay characters and relationships can be seen. Gay
characters can be super manly, or they can be feminine. They can struggle a huge amount,
or very little. They can be funny, or they can be tragic. Make them diverse. Make them
complex. Make them human.
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From
comic
relief
to
serious business: a history
of homosexuality in film
“Modern times bring modern problems, and depictions of homosexuality are
still far from unproblematic.”
By: Kjelda Glimmerveen
Pride can be about many things: you can be proud of your country, your family, your
achievements, your talents. For me, however, one of the first associations I have when I
hear ‘pride’ is with gay pride. When I went to the gay pride parade in Amsterdam last year
for the first time, what stuck with me was the atmosphere. Amsterdam’s parades are
always a party, and during gay pride people are happy, excited, and almost euphoric. For
me, it really felt like a great exhilarated sigh of relief that this is finally possible in modern
times. Many people who come there weren’t always so comfortable with their sexuality.
Since then I’ve had so many conversations with members of the LGBT community about
their experiences while growing up, and what I noticed is that the portrayal of LGBT
characters in popular movies has a huge impact. So for this edition of Dei Facto, I thought
it would be interesting to take a look at the history of homosexuality in film. Sidenote: I
limited this article to American film and to the depiction of gay male relationships. I know
there is much to be said about other areas and depictions of lesbian, bisexual and
transgender people, but I needed to select one- alas, I only have two pages to talk about
this. Onwards!
Movies like Moonlight that deal with homosexuality and homophobia might be a
relatively recent occurrence, but depictions of or hints at homosexuality have been
around in movies from the very beginning. However, they have changed drastically over
the years. Let’s start in the 20s and early 30s, when homosexuality was depicted on screen
at times, but mostly as a way to get a laugh. These depictions were almost exclusively
stereotypes of gay men: the effeminate, flamboyant ‘sissy’, who was only there as comic
relief or to make the protagonist more masculine in comparison. Even these characters
were banned from the screen after the arrival of the production code in the 30s, which
was a list of rules prescribing what topics were allowed in movies. It had already been
ruled by the American Supreme Court that freedom of speech was not applicable to
movies, and the production code made homosexuality a strong ‘don’t’ in American film.
The only way to circumvent this rule was to portray homosexuality in an extremely
negative light. That’s why the only gay characters of the 30s are villainous, murderous
psychopaths who usually die a horrible death. Not exactly the depiction of homosexuality
that the LGBT-community would like; it’s far worse, even, than the portrayal of gay
characters as a joke or the absence of them altogether.
This period of the psycho-gay (not a term I thought I’d ever use) came to an end in
the 50s, when the Supreme Court decided that the first amendment should be applicable
to films after all. In the following years, the production code was broken down. And then,
in the 70s, Hollywood had a mind-blowing revelation: gay men are also human beings that
probably go to a cinema every now and then. What if we actually made movies that
appealed to them specifically? They tried, and they pretty much failed. Arguably some
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practical, hands-on knowledge and experience to get that university or academic dream
job. To quote Edgar Allan Poe, this remains nothing but a distant “dream within a dream.”
Be that as it may, there are certain things you can do. Take actions to achieve your goal
(be sure to take small steps. Giant leaps are not the way to do it), do some brainstorming
about your future and the next steps you want to take, try to rediscover your inner
potential, your strength and courage. Discover who you are now and do it with PRIDE!
Do you want to help me and others who might benefit from studying while receiving
governmental support? Then please sign this petition:
https://www.petities24.com/help_studente_te_studeren_met_behoud_van_bijstandsuitk
ering_om_arbeidsperspectief_te_vergroten. A micro-level change can have macro-level
consequences for all of us!
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Losing and Regaining
Pride after Graduation

My

“In general, Dutch municipalities do not allow individuals to study while they
are also receiving social security benefits (bijstandsuitkering).”
By: Josyanne Visscher, M.A
After graduating, many new grads—including former students of Theology and Religious
Studies—are facing the fear of what to do next. Transitions always come with doubts and
worries, but this one seems to be especially troubling. Studying was your first and
foremost priority and you totally submerged yourself in it. You solely identified yourself
as a student: someone who is naturally inquisitive, intellectually curious and always
thirsty for knowledge. Then all of a sudden you are thrown into the “real world” without
having a clue of what you want to do or how to reach your goals. This often coincides with
a loss of identity, purpose and pride.*
Like many of you, I felt so lost after my graduation. I did not know what my next
step would be, I was insecure and anxious. My head was filled with sceptical thoughts
about the future. I thought to myself: ‘Now what? How am I going to shape my life? How
in the world am I going to find a job in today’s economy and its harsh academic job
market? Who am I without identifying myself as a Religious Studies student?’ It was
horrible. I went through something similar to a midlife crisis and in the process, I lost my
pride.
Now, one year later, I am slowly starting to regain my pride by taking matters into
my own hands: I am relying on my agency and rediscovering my sense of purpose. I’ve
done some serious soul-searching and I invite you, my fellow grads, to do the same. During
this process I found out who I am on the inside and what I want. For instance, I am a deeply
compassionate person who wants nothing more than to help people through their
suffering. Because of these innate characteristics, I know that the profession of spiritual
caretaker would suit me. That’s my next step: following the Master’s programme Religion,
Health and Wellbeing with a specialisation in Spiritual Care.
The only question that remains is: how am I going to achieve this goal? I am still
unemployed and completely dependent on governmental support. In general, Dutch
municipalities do not allow individuals to study while they are also receiving social
security benefits (bijstandsuitkering). The reason for this is that beneficiaries should be
employable for at least forty hours a week. These rules make it increasingly hard for us
ambitious grads to obtain a first or second Master’s degree, especially if you have been
studying for eight years and your studies are no longer financed by the Ministry of
Education, Culture and Science (Dienst Uitvoering Onderwijs).
In my view, Dutch municipalities should allow students to study while also
receiving governmental support. They should invest in our future! Following a second
study programme provides us with the necessary practical skills and tools we need to
solidify our career path. This is especially true in the case of students who studied
Theology or Religious Studies. More often than not, we find that we do not have enough
*Burton, Kristen D. ‘On Graduating and the Loss of Identity.’ (https://kristendburton.com/2016/04/12/ongraduating-and-the-loss-of-identity/).
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From the editors
Dear readers! It is once again time to
throw bits of food on the barbecue, time to
get a sunburn, time to sweat your way
through sleepless nights, wondering if you
have arrived in hell. In short: it’s summer.
And with the memory of our sunny lustrum
still fresh in our minds, we are reminded of
how proud we are of our faculty. How fitting
that the theme of this edition is pride! As
soon as you flip this page with curiosity
and excitement, you will discover how
many aspects of pride there really are.
How do you (re)find your pride in that scary
period after graduation? Where can you go for
the best pride parades? What’s the history of
gay pride in film? We even dive into the
fundamental differences and similarities
between people. And of course, for such a
theme we also need a biblical perspective; is
pride a sin or can it also be a virtue?
Now, of course you have already been
convinced that this is a fantastic edition. Go
ahead and take a look at this last Dei Facto of
the academic year, read away, and enjoy!
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