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REDACTIONEEL
Lieve lezers!

De dagen zijn snel korter geworden. Ineens, wanneer 
ik om 5 uur uit de faculteit kom wandelen, is het al 
helemaal donker, ben ik vergeten om fietslichtjes 
mee te nemen, en moet ik naar huis fietsen langs het 
politiebureau in de angst dat ik eens beboet word. 
En alsof dat niet erg genoeg is, kunnen we dit jaar 
kerst ook niet vieren zoals we dat gewend zijn; 
slechts drie gasten mogen er over de vloer! Hoewel 
dat een mooi buitenkansje is om al die vervelende 
ooms en tantes niet uit te nodigen, is het zeker ook 
verdrietig.

Midden in al die duisternis hebben wij voor deze 
editie als thema Schemering gekozen. Lijkt 
misschien extra deprimerend, maar het zal je 
verbazen wat voor interessante en zelfs positieve 
artikelen wij hierover hebben geschreven: 
sinterklazige en kerstige recepten, hoopvolle 
gedichtjes en nog veel meer. Bovendien laat ook de 
OC van zich horen in deze editie! 
Hopelijk kunnen deze schemerige schrijfsels jullie 
allen door de donkerste nachten loodsen.

Veel leesplezier, en vergeet ook niet om de Engelse 
kant te bewonderen!

Veel leesplezier!
Kjelda Glimmerveen 

mailto:Facblad.ggw@gmail.com
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RESEARCH MASTERCHEF 
Door: Job Raedts 

Het is tijd voor Sinterklaas! Of althans, dat is 
het op het moment dat ik dit stuk schrijf. En 
aangezien ik het vertik om vóór Sinterklaas 
te beginnen met het maken van 
kerstvoedsel besloot ik me maar aan zowel 
het thema van de tijd als het artikel te 
houden en een pakjesavond-gerelateerd 
recept te maken. En daarvoor is het 
belangrijk om wat te weten over mijn 
familie. Zie, sinds mensenheugenis wordt er 
in mijn familie groots Sinterklaas gevierd. Je 
zou kunnen stellen dat Sinterklaas het familiefeest is voor ons, compleet met stapels 
cadeaus, surprises, gedichten die eerder op boekwerken lijken en heel veel hysterische 
neefjes en nichtjes. En tussen alle proppen pakpapier en verstopt onder zijn kleinkinderen 
zit daar mijn grootvader. Vroeger zou ik opa zeggen, maar onderhand heeft hij iets echt 
grootvaderlijks. Hij zit daar stil te genieten van al het geluk om hem heen, luisterend naar 
hoe zijn kinderen en kleinkinderen elkaar in de zeik nemen door scherpe gedichten. Ja, 
mijn grootvader is precies hoe je een grootvader verwacht. Hij heeft niet veel meer nodig 
dan het gezelschap dat rond hem heen beweegt op Sinterklaasavond. Dat is ook te zien 
aan zijn verlanglijstje. Waar de meesten in onze familie hele praktische, dure en 
ingewikkelde cadeaus vragen, hoeft mijn opa maar twee dingen: Een boek 
(ongedefinieerd in zowel titel als genre) en een speculaaspop. Nee, mijn grootvader heeft 
bijna alles wat zijn hartje begeert; hij is voldaan (toen ik hem zei dat ik geen Sinterklaas 
wilde vieren met de familie omdat ik hem niet per ongeluk zijn graf in wilde jagen keek 
hij me strak aan en zei dat hij er niet wakker van zou liggen omdat hij het allemaal wel 
gezien heeft). Dit jaar zit Sinterklaas met de familie er niet in. Helaas, want zo vaak zie ik 
ze niet meer. Dus besloot ik, met wat inspiratie van buitenaf en lichte paniek omdat de 
deadline voor dit artikel dichterbij kroop, om één van mijn grootvaders wensen te maken: 
een speculaaspop. Echter bleek dat ik geen speculaaspoppenvorm had, dus besloot ik het 
één na beste te maken: gevulde speculaas.  

Gewapend met een fles wijn en goede moed speurde ik het internet af naar een recept: Ik 
moest en zou deze avond even een gevuld stuk speculaas maken, te beginnen met het 
spijs. Ah. Dat moet een dag rusten. Aha, helaas. Gelukkig was ik door mijn goede moed 
noch mijn wijn heen en begon ik met het spijzen. Spijs maken is niet heel ingewikkeld. 
Wat je doet is ongeveer 200 gram amandelen mengen met ongeveer 200 gram suiker, een 
ei en de rasp van een halve citroen. Die amandelen moeten daarvoor wel even helemaal 
fijngehakt, dus een blender is handig, maar als je geen blender hebt kan je net zoals ik naar 
de winkel rennen voor een pak amandelmeel. Tip: De amandelmeel die een jaar geleden 
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in de spijs voor de kerststol ging is niet meer goed, merkte ik. Maar spijs: Je mengt alles 
door elkaar tot het een grote bal is (het kan wel wat plakkerig worden), en laat het een 
dag in plasticfolie in de koelkast rusten.  

Datzelfde principe geldt voor de speculaas zelf, alhoewel de ingrediënten ietwat 
verschillen natuurlijk. Dus een dag nadat je je spijs hebt gemaakt ga je 125 g boter, 125 g 
bruine basterdsuiker, 250 g (patent)bloem, 25 ml karnemelk 2 ½ el speculaaskruiden, ½ 
tl baksoda en ½ tl zout in een grote bak gooien en kneden. Laat me je een tip geven: zorg 
dat de boter zacht is, anders kom je niet heel ver. En als je alreeds alles door elkaar 
gemengd hebt en dan pas bedenkt dat de boter misschien op kamertemperatuur had 
moeten zijn om het recept succesvol te maken is het echt te laat om de boter even in de 

magnetron te stoppen. Rot voor je. Als al je 
ingrediënten samen zijn gevoegd en 
gekneed en het lijkt op koekdeeg is het tijd 
voor rust. Want je heb al een dag moeten 
wachten totdat het eindelijk je recept kon 
maken dat je gisteren af wilde hebben, dus je 
kan prima even je deeg in plasticfolie een 
uurtje in de koelkast leggen. Na dat uurtje 
kan je immers gelijk je speculaas uitrollen 
toch? Tenzij een kwart van het deeg uit boter 
bestaat en het net uit de koelkast komt 

waardoor het deeg nu keihard is en je dus moet wachten tot het deeg weer kneedbaar is. 
Maar die kans lijkt me klein.  

Je kan je voorstellen dat ik er wel klaar mee was onderhand, maar met mijn geduld en 
wijn kon ik lang genoeg wachten om het deeg weer deegig te maken in plaats van korrelig. 
Op dit punt ben je bijna klaar. Je moet twee derde van je deeg uitrollen met je onderhand 
lege wijnfles en neerleggen in een koekvorm van 20 bij 20 cm (of iets dat in de buurt komt, 
een ovenschaal werkte in mijn geval top). Deze heb je uiteraard van tevoren ingevet of 
met bakpapier bekleed, niemand vergeet dat. Zorg dat de randen ongeveer 3 cm naar 
boven steken en snijd het overschot af. Nu rol je je spijs uit en leg je het op je speculaas, 
waarna je het laatste stuk deeg uitrolt en bovenop het spijs legt! Druk alles wat recht en 
zorg dat er geen gaten in het speculaas zitten bij de randjes, zodat het lijkt alsof alles één  
stuk is. Als je je speculaas nu insta-ready wil maken raad ik je aan alles met opgeklopt ei 
te bestrijken, daarna amandelen neer te leggen in de traditionele karige Hollandse manier 
van ‘maar één per stukje’, en dat alles nogmaals met ei te bestrijken. Dit alles moet zo’n 
40 minuten in een oven op 180 graden, en ik raad aan het even af te laten koelen voordat 
je het opeet, anders valt het uit elkaar.  

Zo maak je de perfecte herfstige caloriebom voor je grootvader, alhoewel een echte 
gentleman (m/v) natuurlijk zijn of haar grootvader spaart van de verleiding alles in één 
maal op te eten door wat van die verleiding weg te nemen en zelf te verorberen. Het is 
immers toch het seizoen van het delen.  
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TIJD VOOR DUMMIES 
Door: Lauree Groenwold 

Stel je voor: om twaalf uur begint je eerste online college van de dag. Je staat om 11.55 op 
en half meeluisterend en half koffie zettend begin je je dag. Na je college krijg je jezelf zo 
ver om een half artikel te lezen en dan is het alweer zo ver; samen met het laatste beetje 
zon gaat ook al jouw motivatie (ten) onder. Het productieve gedeelte van de dag is in 
ieder geval voorbij nu, en je hebt minder bereikt dan de bedoeling is. Moest je voor dit 
scenario je verbeeldingskracht gebruiken of was dit een keiharde realiteit? En als we het 
toch over tijd hebben, voor wie voelt dat tegenwoordig nog echt? Er is een vrij grote kans 
dat wanneer je jezelf hierin herkent, je ook enige structuur mist. Tijd en structuur lijken 
wel twee onlosmakelijk samengaande begrippen. Als de een niet duidelijk is, wordt de 
ander geheid nog onduidelijker. Hoe moet je hier nou mee omgaan? ‘Maak een 
weekplanning’ is makkelijk gezegd, maar moeilijk te doen. Hier volgen enkele, simpele 
tips om zelfs de meest structuurlozen structuur te geven. 

Laten we beginnen bij de basis, namelijk afbakening. Een van de beste dingen die je kunt 
doen is een bepaalde tijd uitkiezen waarin je productief bent, zodat je alle tijd 
daaromheen niet productief hoeft te zijn. Deze heb je vast wel eens eerder gehoord, en 
wie weet heb je het ook wel eens geprobeerd. Wat echter hierbij veel mis kan gaan is dat 
men de afbakening niet goed gaat plannen, of dat de afbakening wordt overschreden 
waardoor het al zijn gezag en dus macht verliest.  Wat is iets dat nooit zijn macht over ons 
als nietige mensen zal verliezen? Wat is iets dat respect eist met haar geweldige 
vermogen om winterdips (en motivatiedips) keer op keer af te dwingen? Ja, je raadt het 
al, moeder natuur. Soms is de oplossing simpelweg om terug te gaan naar de oorsprong. 
En dus? De simpelste afbakening ligt recht voor je neus. Dag en nacht. Persoonlijk pleit ik 
eerder voor degene met het meeste licht, dat voelt immers wat gezonder. Het daglicht 
gebruik je om productief te zijn; lees je teksten, participeer in je colleges, betaal je boetes 
voor fietsen zonder licht. Op deze manier heb je een simpele afbakening die je dagelijks 
kan gebruiken! Deze techniek is vooral bruikbaar in de herfst en winter. Als je een van 
die mensen bent die zegt dat ze beter onder druk presteren dan draai je het lekker om! 
Momenteel gaat de zon onder om kwart over vier in de avond, dus dan heb je nog redelijk 
wat donkere uurtjes voor bedtijd om productief te zijn. 

Dus nu heb je een geweldige manier om je dag te structureren, maar je krijgt helaas 
slechts enkele uren daglicht mee. Terwijl ik dit schrijf komt de zon al op om half negen. 
Als je op tijd opstaat heb je zeker genoeg daglicht om productieve dingen te doen. ‘Maar 
hoe doe je dat?’ goede vraag. Als er iets is wat de mens zo ver heeft gebracht is het wel 
het feit dat we sociale dieren zijn. Ook jij kunt dit in je missie tot structuur gebruiken. Wat 
werkt beter om jezelf te motiveren dan sociale druk? Spreek af met je huisgenoot in de 
keuken om acht uur ‘s ochtends met sancties voor degene die het niet doet. Spreek 
bijvoorbeeld af dat de verliezer de koelkast schoon moet maken, of de ander met ontbijt 
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op bed moet voorzien. Indien je geen huisgenoot hebt zou je misschien met je buurman 
kunnen afspreken voor een kop koffie, of een met een vriend die in die buurt woont. Het 
wordt niet aangeraden om dit met een partner te doen. Dit zou namelijk ervoor kunnen 
zorgen dat jullie of allebei blijven liggen, of in een nare ruzie belanden die wel de hele dag 
voor spanning kan zorgen.  

Nu we een belangrijke basis hebben gelegd komen we aan bij misschien wel het 
belangrijkste deel, namelijk: beginnen. Onze omgeving heeft natuurlijk erg veel invloed 
op hoe we ons voelen. Zo kan het maar zo zijn dat jij je niet zo productief voelt in jouw 
huis als wanneer je bijvoorbeeld naar de faculteit gaat. Als het helpt om naar de bieb te 
gaan, is de oplossing misschien simpelweg om een plekje in de bieb te reserveren. Als dit 
toch niet jouw motivatie genoeg prikkelt, is er nog een andere oplossing. Net als tijd kun 
je ook andere dingen afbakenen zodat je aan die specifieke dingen een gevoel van 
productiviteit koppelt. Zoals ik net zei, dat kan de bieb zijn, een studeerkamer maar ook 
bepaalde kledingstukken. Als jij je pyjama aantrekt dan voel je je meteen op je gemak en 
meer ontspannen toch? Waar voel jij je dan het meest productief in? Voor de een is het 
een FC Groningen T-shirt en voor de ander een driedelig pak, om te vinden waar jij het 
beste in werkt moet je misschien een aantal verschillende dingen uitproberen maar het 
zal je zeker helpen. 

Heb je al deze dingen uitgeprobeerd? Lukt het je nog niet om structuur te vinden? Heb je 
nog steeds het gevoel alsof tijd niet bestaat? In dat geval is er nog één laatste oplossing. 
Mijn advies is om een ouderwetse, analoge opwindwekker te kopen. Het harde getik laat 
je misschien bij de gedachte alleen al gruwelen, maar dat is precies het punt. De harde 
‘tik-tok’ die deze klok produceert zal je constant confronteren met de vergankelijkheid 
van het moment waarin je leeft. Of het je productiever maakt of dat het een existentiële 
crisis veroorzaakt is de vraag, maar een zeker bewustzijn komt er in ieder geval.  

Nou, kies een dagdeel, spreek ‘s ochtends met iemand af, spit je kledingkast door en koop 
een nieuwe wekker. Ik hoop dat we met deze adviezen deze oninspirerende tijd door 
kunnen komen. De lucht begint rood te kleuren en daarmee sluit ik dit artikel af. 
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TOMMY’S KERSTWENS 
Door: Lydia Jans 

‘Maak Marit nou beter, alstublieft!’ Tommy vouwde zijn handjes net zoals hij oma weleens 
had zien doen. Hij wist niet of het mannetje daarboven hem hoorde, maar hij sprak de 
woorden toch vol vertrouwen uit. Oma had hem vele verhalen verteld over hetgeen waar 
zij naar bad ’s avonds, en ook al geloofden mama en papa daar niet in, Tommy had zich 
een levendige voorstelling van die tovenaar bovenop de wolken gemaakt. Maar zijn 
gebeden bleken keer op keer tevergeefs. In het schriftje dat op zijn bureautje lag hield hij 
bij hoeveel dagen zijn zusje Marit al ziek was. Nu het middernacht was geweest, stond de 
teller op achttien. En achttien nachten sloop Tommy ’s nachts, als papa en mama klaar 
waren met tv kijken, de wc voor de laatste keer werd doorgespoeld en het huis zich in 
duisternis hulde, naar de tuin. Het was zo donker dat hij geen idee had waar hij stond. 
Tommy tuurde dan naar boven, naar de maan, die op elk van de afgelopen nachten 
verstopt zat achter een sluier wolken. Het regende ook geregeld, en de koude druppels 
trokken dan in Tommy’s dunne pyjamabroek. Hij was de laatste dagen verkouden 
geworden. Mama was ongerust, maar Tommy vertelde haar niet waar het gesnotter 
vandaan kwam. Ze had al genoeg aan haar hoofd. De jongen keek nog één keer omhoog 
naar de donkergrijze wolken en de takken van de zwarte bomen die zich duidelijk 
zichtbaar aftekenden tegen de donkere lucht, en stond toen op, hollend in de richting van 
zijn huis. Hij rilde. Hopelijk heeft de tovenaar het deze keer wel gehoord, en komt Marit 
thuis, dacht Tommy toen hij de achterdeur stilletjes achter zich dicht trok. Hij sloop de 
trap op, wierp een blik in Marits lege, donkere kamertje en liep toen zijn eigen kamer in. 

‘Wakker worden, Tom, je moet straks naar school!’ Papa’s luide stem klonk door het huis. 
Tommy klom slaperig van de korte nacht uit bed, kleedde zich aan, plukte zijn schooltasje 
van de grond en liep naar beneden. Daar stond mama verhit op van haar stoel. ‘Het 
gebeurt elke keer weer! Ik zeg het je, Joost. Die hond trapt al onze bloemen stuk! En ik heb 
dat gistermiddag nog zo geduldig neergezet voor kerst dit weekend. De tuin ziet er niet 
uit voor het bezoek!’ Zijn moeder wierp haar handen voor haar gezicht. Tommy keek 
verschrikt naar het gezicht van zijn vader. Tommy had de bloemetjes zelf stuk getrapt 
vannacht, dacht hij, toen het zo donker was. Zijn vader legde een arm om de schouders 
van mama. ‘Kom, kom, schat, die bloemen zetten we er wel opnieuw in voor dit weekend. 
En we reageren gewoon wat heftiger op de dingen vanwege Marit. Het komt wel goed’, 
maar mama begon met schokkende schouders te huilen en ook papa hield het toen niet 
droog. ‘Kon ze maar gewoon thuis zijn, in plaats van in dat kloteziekenhuis.’ Tommy stond 
op, pakte zijn winterjas en liet zijn ouders achter in huis. Buiten schopte hij tegen een 
steen. De tovenaar luistert ‘s nachts niet. Marit wordt niet beter en zal met kerst in het 
ziekenhuis zijn. 
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Het was de drieëntwintigste nacht van een maand waar Tommy de naam van was 
vergeten. Elke nacht ging hij naar buiten en vroeg hij aan de donkere wolken of Marit beter 
kon worden, en elke ochtend trof hij mama en papa terneergeslagen aan de ontbijttafel 
aan. Zijn zusje was al weken niet thuis geweest. Buiten in het donkere, natte gras haalde 
Tommy het beeld van zijn zusje in het ziekenhuis weer naar voren. Maar net op het 
moment dat Tommy de tovenaar nog eens wilde vragen of hij de ziekte bij Marit weg wilde 
halen, ging er in zijn huis op de bovenste verdieping een licht aan. Het licht in de 
woonkamer volgde toen, waarna de tuindeur openzwaaide. Mama stond in haar 
pyjamabroek in de deuropening en scheen een zaklamp in zijn gezicht. ‘Tommy?!’, riep ze. 
Ze snelde op haar sokken, die kleddernat werden, naar haar zoon en tilde hem op. ‘Wat 
ben jij nou aan het doen? Het is drie uur ’s nachts!’ Tommy verborg snel zijn gezicht in zijn 
moeders hals. ‘Ik doe gebedjes voor Marit, zodat ze beter wordt’, fluisterde hij. Mama zette 
hem in de keuken neer op de grond en hurkte voor hem neer. ‘Lieverd, ik weet niet hoe 
vaak je dit doet, maar dit is waar je ziek van wordt. Het is veel te koud buiten. Je moet dit 
niet meer doen. En nee, met Marit gaat het niet zo goed. Maar je kunt altijd op papa en 
mama rekenen.’ 
Die nacht lag Tommy met gebalde vuisten in bed. Zijn moeders woorden suisden door zijn 
hoofd. Het gaat niet goed met Marit. Ze komt niet thuis voor kerst. Niemand luisterde naar 
zijn woorden ’s nachts, en nu mocht hij ook niet meer naar buiten. 

Tommy moet uiteindelijk toch in slaap gevallen zijn, want de volgende ochtend scheen er 
fel zonlicht tussen de gordijnen door. Het was de eerste ochtend in weken dat de zon 
scheen en de lucht met een felblauw beschilderd was. Hij wachtte op papa’s stem die hem 
vertelde dat het tijd was om uit bed te komen, maar die kwam niet. Tommy trok zijn kleren 
aan, sloot zijn slaapkamerdeur en liep de trap af, zich voorbereidend op de zoveelste 
droevige aanblik van zijn verdrietige ouders. Hij vond ze echter niet in de keuken, maar 
hoorde opgewonden stemmen vanuit de woonkamer. Hij opende de deur en zag zijn 
ouders, elkaar met blije gezichten en huilend elkaar omhelzend. Tommy bleef in de 
deuropening staan en snapte er niks van. Zijn moeder keerde zich naar haar zoon. 
‘Lieverd, goed nieuws! De behandeling slaat aan en het gaat de goede kant op! Marit mag 
thuis komen voor kerst. We gaan haar nu bezoeken!’ Zijn moeder pakte hem op en danste 
met hem en zijn vader door de kamer. Het vroege zonlicht scheen voorzichtig over de 
bank en over het tapijt. In stilte voelde Tommy zich warm worden. Buiten was het fris en 
licht en waren de kapotte bloemen vervangen door nieuwe, stralende violen. Op weg naar 
de auto, met papa en mama aan elk een hand, keek Tommy kort omhoog, naar de 
strakblauwe lucht en de zon, en glimlachte. 
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EEN NACHTELIJKE WANDELING 
Door: Mara Min 

de geur van frisse winterkou 
komt mij vlot tegemoet 

vanaf de eik, nu donkerblauw, 
waar een mereltje in broedt. 

zon is onder, maan schijnt fel 
op mijn rusteloos gelaat. 

mijn armen krijgen kippenvel 
onder mijn herfst-gewaad. 

mijn voeten onderzoeken traag 
de duistere, kille stenen 

en even traag word ik gewaar 
van stijfheid in mijn benen. 

door het geluid van menig dier 
verkrijgt mijn mond een lach. 

terwijl ik daar zo loop, wordt het 
langzaam alweer dag. 
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IN DE SCHEMERING VAN DE FACULTEIT 
Door: de Bachelor Opleidingscommissie 

In de schemering van de faculteit gebeurt een hele hoop wat op de voorgrond vrijwel niet 
te zien is. Heb jij je wel eens afgevraagd wat er eigenlijk gebeurt met vakevaluaties waar 
je aan het einde van het blok mee wordt doodgegooid? Wordt hier überhaupt eigenlijk 
wel iets mee gedaan en wie leest dit? En veranderen de vakken door de jaren heen of 
draait de faculteit al tientallen jaren hetzelfde programma? 

Voordat ik lid werd van de opleidingscommissie had ik me dit zeker wel eens afgevraagd. 
Ik vulde keurig de evaluaties aan het einde van het blok in, maar ik had geen idee wat daar 
verder mee gebeurde en of er überhaupt iets mee gebeurde. Eerlijk gezegd dacht ik dat 
dit gewoon een formaliteit was en dat de reacties ergens in een grote archiefkast op zolder 
zouden verdwijnen. Sinds het begin van dit collegejaar zit ik namens de Bachelor 
Theologie in de opleidingscommissie en ik kan je nu vertellen dat er echt iets mee gebeurt! 
Achter de schermen van de faculteit is een aantal keren per jaar een vergadering waarin 
deze dingen besproken worden. Ik vind het erg leuk om door middel van de 
opleidingscommissie achter de schermen mee te kunnen kijken en te ontdekken wat voor 
ingewikkeld systeem de hele faculteit eigenlijk draaiende houdt.  

Annelien, mijn medestudent-lid namens Religiewetenschappen, en ik vragen voor de 
vergadering bij jullie rond hoe de lopende vakken gaan. Tijdens de vergaderingen 
bespreken we dit en delen we de geluiden die we opvangen van onze medestudenten. We 
kijken daarnaast naar de vakevaluaties van eerdere blokken. Dit doen we samen met twee 
docenten en de studieadviseur. Naar aanleiding van de vergadering gaat de 
studieadviseur hiermee aan de slag. Alle vakevaluaties worden teruggekoppeld naar de 
docent en er wordt gekeken hoe het vak volgend jaar (nog) beter kan worden aangeboden. 
Op deze manier proberen we er met elkaar voor te zorgen dat de faculteit blijft groeien in 
kwaliteit.  

Op dit moment is er natuurlijk binnen de commissie ook extra aandacht voor covid-19. 
Hoe gaan we hier als faculteit mee om? Blijven we fysiek college geven of gaan we alles 
online doen? Wat voor invloed heeft het virus op de studenten en het onderwijs en hoe 
kunnen we hierop het best anticiperen? Dat vraagt allemaal om keuzes en wij proberen 
hierin de belangen van de studenten te benadrukken.  

Annelien vertegenwoordigt de religiewetenschappers en ik vertegenwoordig de 
theologen. We vinden het belangrijk om een representatieve afspiegeling te creëren van 
beide studies. Wij vinden jouw mening daarom ook enorm waardevol! Die mening kun je 
sowieso geven door het invullen van de vakevaluaties, maar je kunt ook altijd een van ons 
aanschieten over dingen binnen de faculteit. Dat vinden we super leuk!  

Groetjes,   
Lotte Drenth  
Tweedejaars student Theologie 
Annelien Westhuis 
Derdejaars student Religiewetenschappen  
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DE SCHEMERING IN DE WET 
Door: Willeke Zigterman Rustenburg 

Dit jaargetijde wordt getekend door kou, donker en feestdagen. Hoewel deze drie dingen 
op het eerste gezicht niet samen lijken te gaan, vind ik het alsnog verstandig dat de 
feestdagen in dit druilige weer plaatsvinden. Ik ben namelijk een van de vele die gewoon 
ongelukkig word van dit weer; ik heb nog net geen winterdepressie. Echter, het gezellig 
aan tafel zitten om samen te eten, het heerlijk knuffelen voor de openhaard en het Gloria 
zingen in de kerk kan dit jaar niet. Corona gooit, zoals altijd, roet in het eten. 

Deze roet, de anderhalve meter afstand, de ‘niet meer dan drie gasten in je huis’ en ‘niet 
zingen’, is er om een reden, maar smaakt daarom niet minder bitter. Velen onder ons 
zullen die wetten dan wellicht ook met een korreltje zout nemen. “We wonen toch in 
Groningen, daar zijn de besmettingen enorm gedaald.” “Eén keertje kan geen kwaad.” 
Vrienden en familie slingeren die woorden om de oren. Ook ik betrapte mezelf recentelijk 
op die gedachte. 

Eigenlijk zoeken we met zijn allen een beetje naar de schemering in de wet. De 
uitzondering, het grijze gebied. Het is misschien niet per se ‘goed’ wat we doen, maar zo 
slecht is het ook weer niet. Zo was het ook voor mij op het heerlijk avondje van Sinterklaas. 
De avond was in twee dagen verdeeld, op de ene dag zou mijn broer met zijn vriendin en 
haar kinderen bij mijn ouders komen, op de andere dag mijn oom, mijn broer, mijn zus, 
haar vriend en ik. Vijf gasten in één huis. Een beetje meer dan toegestaan, maar ons huis 
is groot, de ramen kunnen open, prima toch? Natuurlijk niet. Ik wist dat ook wel, maar wie 
ben ik om tegen mijn moeder in te gaan, ik wil haar hart niet breken. Eén keertje kan geen 
kwaad. 

De vriend van mijn zus is echter veel principiëler, wellicht dat hij daarom niet altijd goed 
in de familie ligt. Waar wij zoeken naar de schemering in de wet of onszelf wijsmaken dat 
die er is, daar ziet hij de realiteit. Hij appte me, een week voor de dag met vijf gasten, dat 
hij het eigenlijk niet prettig vond dat we met vijf gasten bij mijn ouders zouden zitten, al 
helemaal niet omdat mijn moeder bij de risicogroep hoort. Hij zat ermee en wist niet wat 
hij moest, ook hij wilde immers mijn moeders hart niet breken. 

Ik zal eerlijk toegeven dat ik daar echt chagrijnig van werd, achteraf gezien misschien 
omdat hij gelijk had. De wet was al versoepeld voor Sinterklaas en vijf gasten was dus 
zeker geen grijs gebied. Het raam zou waarschijnlijk niet openstaan, het is immers veel te 
koud buiten. De anderhalve meter afstand zou met moeite bewaard worden, daar is de 
woonkamer niet voor ingericht. Nee, dit was geen grijs gebied. Nadat ik een uur lang de 
vriend van mijn zus gerust probeerde te stellen en meer en meer gefrustreerd raakte gaf 
ik het op. Ik kon hem niet overtuigen dat het prima was (dat was het immers niet). Dus 
toen dacht ik maar aan een oplossing, het feest verspreiden over drie dagen. 

Veel makkelijker, zou je denken. In plaats van een uur van mijn tijd en een belachelijke 
hoeveelheid van mijn energie te besteden aan iemand overhalen om iets niet een 
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probleem te vinden, had ik direct in oplossingen moeten denken. Echter, dat kon ik niet. 
Niet omdat ik inspiratie op had gedaan tijdens de discussie wat leidde tot het idee, maar 
omdat ik te trots was. Ik kon mijn eigen ongelijk, mijn eigen immoraliteit, niet toegeven. 
Zeker niet in combinatie met het vooruitzicht dat ik mijn moeder zou moeten 
confronteren met háár ongelijk en immoraliteit.  

Eén van mijn argumenten die ik had voor het negeren van de wet was dat het bij de 
Nederlandse cultuur hoort. Wij Nederlanders, stelde ik, zijn altijd een beetje flexibel in 
onze wetsinterpretatie, dus is de wet daarop gemaakt. Het grijze gebied van de wet is er 
dus om van te genieten, dat weten de mensen die de wetten schrijven ook. De 
maximumsnelheid, bijvoorbeeld, is ook zo’n wet. Eén keertje, als het rustig is op de weg, 
mag je heus weleens 180 km/u rijden. Dat kan geen kwaad. Eén keertje een heerlijk 
avondje met vijf gasten in plaats van drie gasten. Dat kan geen kwaad. 

Als er iets is wat we in deze coronatijd kunnen leren, buiten natuurlijk superieure online 
skills, is het aangeven van grenzen. Uitzonderingen zullen altijd bestaan, maar daar moet 
je niet naar willen zoeken. Onnodige risico’s puur voor gezelligheid klinkt wellicht 
aanlokkelijk en de rol van morele party pooper op je nemen is niet gemakkelijk. Maar juist 
in deze tijden, wanneer het nog moeilijker lijkt om nee te zeggen, moet er vaker nee 
gezegd worden.  

Maar gelukkig hoeft een nee niet altijd een nee te blijven. De wet biedt genoeg 
mogelijkheden om alsnog te genieten van de feestdagen. Wellicht niet in een afgehuurde 
feestbus of een kerstdiner met de hele familie, maar toch zijn er altijd oplossingen. Zo kun 
je een derde, vierde en zelfs vijfde kerstdag invoeren, een lopende kerstviering 
organiseren of de radio keihard aanzetten zodat je alsnog de gloria kan zingen. Of stuur 
een kerstkaartje naar je medestudent. 

Ik weet in ieder geval dat ik al deze dingen zal doen. Immers, deze koude dagen vragen 
om warme liefde en veel gezelligheid. Wellicht wordt het dit jaar wat minder knus, maar 
het wordt alsnog een vrolijke kerst. Dus ook van mij, je favoriete schrijver van de Dei 
Facto, vrolijke en gezegende kerstdagen gewenst. 
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WHEN THERE IS NO NIGHTFALL: MIDSUMMER FOLK 
TRADITIONS FOR HOPELESS ROMANTICS

By: Marju-Riikka Komulainen 

You might have heard of midsummer and all of its festivities. Nightless night might also be 
familiar to you through experience. Personally, midsummer is my favourite celebration – a 
complete contrast to the period we are living in now, a day and a night full of light. In my home 
country, Finland, as well as in other Nordic countries, there are several traditions regarding this 
festivity such as setting a bonfire, staying at a cottage, bringing midsummer birch trees to your 
doorstep and conducting midsummer magics/folk traditions that have been carried out 
through generations. In this piece, I will introduce some of these traditions to you.  Funnily 
enough, most of them are supposed to reveal to you your future true love, or to bring you luck 
in finding a lover – hopeless romantics, buckle up! 

So, what do you have to do during midsummer night if you wish to see your future lover? First, 
you may want to look into a pond or a well during nighttime and your future partner is revealed 
to you as your reflection. If this is not magical enough, you may want to wash your face in a river 
at nighttime, and you will see your darling-to-be waving at you on the other side of the river. If 
after these tricks you still have not been able to see who your darling will be, you can place two 
mirrors facing each other. As you look into one of them, your lover will be reflected into the 
opposing mirror. Still no luck? With this additional easy step, dreaming of your future spouse 
is guaranteed. Go to seven different fields and pick up seven different flowers in silence and 
place them under your pillow when you go to sleep. If this does not help and you still do not 
have a clear idea of your future love, you may consider buying yourself a cat.  

In case you already know who your darling will be but you need a bit of luck in approaching 
them, you may roll naked in a misty grainfield as this tradition is believed to bring luck in love 
(or a nasty rash).  If you happen to be a woman, make sure to go rolling to a field owned by your 
chosen one as this is believed to be most effective (clearly, everyone owns a field!). If you do 
not know your future darling but are curious about how long it will take for you to find one, you 
must listen to the cuckoo bird’s singing – as many times as you hear the “cuckoo, cuckoo, 
cuckoo” during midsummer night equals the years that it will take before you get married. If 
marriage is what you are looking for, make sure to pay attention to the smoke of midsummer 
bonfire, as the smoke will follow the person who will get married next. If you wish to have 
children, take your darling to the sauna and beat them with branches of birch tree. The amount 
of leaves left on their thighs equals the number of children you will have. Remember to be gentle 
though, as you do not want to scare your lover off with a violent beating (or conduct domestic 
abuse). 

Of course, midsummer night is about many other things as well than old folk traditions that 
might advance your love life.  The night is all about things such as spending time with your 
loved ones, enjoying a drink or two under a daylight that never sets, and having a shared meal 
together. However, these magic tricks are still fun activities to experiment with.   
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RESEARCH IN A BAR AT NIGHTFALL 
By: The PhD Council 

Imagine Hermione from Harry Potter, Jorge Luis Borges, Mary Magdalene, and Jesus Christ 
together in a bar at nightfall. They are discussing how to help their people. As nonsensical as 
this meeting may sound, it is actually not that far from reality. This is the PhD council, as 
diverse and peculiar as it can be in its topics, wandering around fandom (Welmoed), 
Gnosticism (Oihane) and Sacred Hearts (Mauricio), each of the members representing one of 
the departments at the Faculty, and trying to figure out, together with the assistance of the 
now mythical anthropologist of migration (Saara), what the best modes are to help and 
integrate the PhD community into the Faculty and the University. 

The PhD Council looks after the needs of the PhD students, and it is concerned, among other 
things, with the representation of said community within and outside our little building. We 
want to give the PhDs a sense of support and want them to know that they can ask us for 
help or for companionship. Together with the Graduate School Director, we are the first in 
line to give them a hand.  

Now, why present ourselves to the rest of the faculty students? We have been thinking for a 
while now that it would be nice to have more dialogue with others working and studying at 
the faculty. We are sure that the number of conversations and topics in common (or in 
disagreement) would end up being fruitful for everybody. It is not just our research topics 
that are diverse, but also our lives and backgrounds, contexts, and situations. We want to 
take advantage of the international diversity of the Faculty, trying to direct the field of 
academia in humanities and social sciences toward a more “humane” condition, as 
redundant as that may sound. That is why it would be great to start building better networks 
between the different levels in academia, trying to do what we can to tackle the issues 
pressuring a field such as Religious Studies (e.g the national budget, inclination towards 
natural sciences, political and economic models, increasing competitiveness, relevance, etc.). 

Presenting ourselves is a good start for this, as is inviting you to contact us if you have any 
questions regarding PhDs. We are also very open to ideas about collaborations we can do 
together or social recreational events where we can mingle a bit and just talk about 
Hermione, Harry Potter, Jorge Luis Borges, Mary Magdalene, or Jesus Christ. Or, if you like, 
we can talk films, literature, fantasy, the Dead Sea Scrolls, gender, migration, humans in the 
Old and New Testament, humans talking about humans in the Old and New Testament, 
humans that talk about humans talking about humans in the Old and New Testament (yes, 
sometimes research knows no bottom…), earthquakes (yes, earthquakes), and politics, to 
just mention some of the things PhDs at our Faculty are focusing on. Now imagine if we could 
hear what you are working on! 

Oihane Iglesias, Mauricio Oviedo, Welmoed Wagenaar & Saara Toukolehto (PhD council 
2020/2021 phdcouncil.thrs@rug.nl  

https://www.rug.nl/research/gradschool-theology-and-religious-
studies/organization/phd-council 
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NIGHTFALL: A DESSERT IN LIGHT AND DARK 
By: Tine Goedhart 

Ingredients for dark chocolate 
mousse 

Additions 

250 gr. 50% or higher dark chocolate Eggnog 
4 eggs white and yolk split Red fruits 
1 - 2 table spoons sugar A blob of whisky into the mixture 
250 ml. cream to be whipped Whipped cream on top 

Pineapple compote 
( a choice, none or all) 

This dark time of the year screams for sumptuous desserts with a high grade on ‘low on 
input, maximum on output’. Several persons at the faculty have indulged on this evergreen 
recipe for dark chocolate mousse and it is an easy success. 

•Chop the chocolate into smaller pieces and heat them au bain marie in a bowl over
some hot water until it has become a liquid (temperature is not too important, but
make sure you don’t spill water into the chocolate. That will ruin it);

•Split the eggs and batter the whites until they are solid: 2 minutes lowest turning
speed, 2 minutes medium speed, 2 minutes high speed should do the trick. Be sure
to have clean and cool materials. A little grease on the battering machine will
prevent the process to happen properly;

•Batter the yolks and sugar thoroughly;
•In the largest bowl whip the cream until sturdy (do not batter it into butter).

Then the enveloping part is simple if you keep the steps in proper order: 

1.Mix the egg yolks and the liquid chocolate;
2.Envelope that into the whipped cream in two portions;
3.Envelope that in two portions into the solid egg whites.

Especially the last step has to be executed carefully and without unnecessary extra 
movement or stirring. Enveloping is the key word; NOT stirring. Stirring takes the air out 
of the process which you have been so carefully bringing into the dish. Enveloping ensures 
a fluffy delight.  

Fill up small glasses or cups or whatever you fancy (whisky glasses do a great job) and put 
them in the fridge for a few hours to cool. If you go for quick and dirty: ready, steady, EAT. 
If you go for fancy or posh: make a topping of eggnog, whipped cream, a variety of fruits 
and make your chocolate mousse glasses part of a bigger tray or plate of dessert.  

The joy of this dessert is to make it ten times in a winter and be able to have it ready in a 
quarter of an hour while cooking a main. 
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dawn outside of the village, where paths cross, which is considered a meeting place of 
gods. Among other things a sacrifice for the rau demon takes place there.  

Such a swing — erected on a junction of footpaths outside of the village — you see in the 
photograph. These are the remains of the ritual from the previous morning (the 
photograph is taken at sunset). Apropos remains (and apropos camouflage and 
ambiguity), at the end of From Dusk Til Dawn it turns out that the strip club where Jacob, 
Seth and the others were fighting the vampires was the top of an ancient Aztec temple. It 
is unlikely that there are Aztec ruins below the swing near the footpath crossing outside 
the Gadaba village. But then again, you never know… 

Photo: Peter Berger 
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of Narasimha (“man-lion”) and killed the demon on the threshold at dusk — and thus 
demonstrated the power of the liminal.  

But back to highland Central India and the Gadaba. There is a whole domain of ritual 
action that deals with “illness” or disorder: relationships that have gone wrong. One 
important motive of sorcery is “envy” (ongkar), which is one of the words used to denote 
the practice itself; another one is nosto, simply “destruction”. As you saw above, the idiom 
is eating. In contrast to “orderly” relationships of feeding and sharing, those are 
relationships of devouring, one-sided aggressive consumption. There are two ways to 
deal with such aggressive beings (humans or non-human agents), either you pacify them 
with sacrifices (i.e. substitute lives) or you turn the hunter into prey. One spell addressed 
to aggressive spirits of the dead thus goes: “you are the goat, I am the tiger”. Here, counter-
attack is the program.  

The point is that this whole field of ritual activities is thoroughly marked by ambiguity: 
ritual specialists that become vessels for deities and especially transitional spaces, where 
dangerous and powerful beings linger: paths that cross or thresholds in which hollow iron 
objects filled with thorny plants are beaten to keep evil spirits away. I give two specific 
examples, from dusk to dawn.  

Spirits of the dead are ambiguous beings as they, unsurprisingly, are dead but still social 
persons that have agency and linger around human dwellings, they only lack bodies. They 
regularly are offered sacrifices in each household that bespeak their compound liminality. 
The man of the house sacrifices a crab, on the ground in front of the house, below the 
eaves of the roof (the upper margin). Moreover, it always happens at dusk. So, it is clearly 
liminal in temporal and spatial terms, but why a crab? As I often tell my students, asking 
such “why”-questions during fieldwork is quite futile (of course, we do it nevertheless, 
you never know…) as such practices are conventional and not the result of explicit 
reflection of individual minds. I thus could never get any explanations from my 
interlocutors about why they sacrifice crabs for the dead. One thing that is striking about 
crabs, as we all know, is that they move in an anomalous way, they walk sideways. Another 
is that they live in the water and in the soil. Like the dead, crabs are ambiguous in several 
ways (or do the dead simply prefer seafood?).  

My final example of twilight zones refers to a very complex ritual that celebrates the end 
of an intimate connection between dangerous spirits and a child. It is a kind of temporary 
marriage between the child and the spirit or demon who made the child ill initially. After 
months or even years this relationship is terminated (and the child thus finally healed) by 
a ritual including many sacrifices and an all-night séance of a ritual medium, who calls all 
kinds of deities into her (they are females categorically, if not biologically) body to dance 
and sing. Part of the ritual are also all kinds of “tests” to check if everything is all right, if 
the deities are supportive, the ritual specialist powerful and the sacrifices accepted. One 
such test is that the ritual medium sits on a swing with thorns (often taking other people 
on her lap too, especially the child) without being injured. The ritual always ends around 
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TWILIGHT ZONES: POOR DEFINITIONS, RICH 
MEANINGS 
By: Peter Berger 

In the Tarantino film From Dusk Til Dawn a priest (Jacob) and a bank robber (Seth), hiding 
from a vampire attack, have the following verbal exchange. I do not further belabor the 
point that, as far as the names go, one of them is thus an expert in camouflage and the 
other represents the aspect of “spirit”, in contrast to body and soul, and, of course, our 
honored ancestor (thanks to Lautaro for elucidating the latter point!). 

Jacob: Does anybody know what's going on here? 

Seth: I know what's going on. We got a bunch of fucking [sic] vampires out there, 
trying to get in here and suck our fucking [sic!] blood. And that's it. Plain and simple. 
I don't want to hear anything about "I don't believe in vampires," because I don't 
fucking [sic!!] believe in vampires, but I believe in my own two eyes, and what I saw, 
is fucking [sic!!!] vampires. 

There are some similarities between Seth’s statement and the dispositions of many 
Gadaba I came to know over the last 25 years. They belong to one of the many indigenous 
communities of highland Central India. One similarity, less crucial here, is that they swear 
a lot too. More importantly, they have a comparable attitude with regard to the ontology 
of numerous beings that populate their lifeworld: witches (daini), for instance, who drink 
your blood at night, spirits of the dead (duma) who may be revengeful, or the demon rau 
who eats your “life”, which means your blood and/or liver. Gadaba do not “believe” in 
those beings, in the sense of an explicit individual commitment, they just accept their 
existence as given. They “know” that they are around, at least sometimes, especially 
between dusk and dawn. So, do not quibble about belief, but better take action. 

This correspondence is no coincidence or rarity. It is a staple in anthropology that 
ambiguities, situations that lack definition, are rich reservoirs of meaning and 
imagination. Twilight, or dusk, is one such betwixt-and-between moment, neither 
darkness nor light. Such fundamental uncertainties have huge generative potential and 
multiple significations. They are dangerous but powerful, impure but also divine. 
Anthropologists call it liminality.  

For example, the Hindu deity Vishnu — if one wants to continue the Tarantino 
comparison, somewhat similar perhaps to “the Wolf” in Pulp Fiction — helps humans to 
solve problems, especially with demons that go wild. He appeared on earth in various 
forms (avatars) to deal with them. It is an eternal battle between order and chaos. In one 
case a demon unfortunately had received a boon from god Brahma and could not be killed 
by man or animal, neither inside a house nor outside it, not by day or by night. That made 
things quite difficult. But I think you see it coming: Lord Vishnu appeared in the dual form 
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THE GREAT WARS BETWEEN DAY AND NIGHT 
By: Illand Brouwer from M.A.T.A. 

As I understand it, nightfall is that in-between period where day turns into night. This 
makes me wonder why we call this period nightfall and call its morning counterpart 
daybreak: why don’t we call them dayfall or nightbreak? The way these words now ring 
make it sound to me as though day and night are in constant battle with one another. Why 
do we need to define these time periods against the backdrop of day and night at all?  

To start answering this question, I doubt whether they truly are different time periods. 
Both are transition periods between night and day: they are neither day nor night. They 
are in a space where both darkness and light are present, but none is prevalent. The only 
difference I can then discern between the two is that one precedes sunrise and the other 
succeeds sunset. Does this really make them different time periods? In other words, is it 
correct to distinguish a time period by what is before or after a moment? Or can we 
perhaps know no-more than the single spec of time we experience right now, and can it 
therefore not be confined to its place in history?  

This is all dependent on how we view time. When we hold to a linear view of time, it is 
seen as a sequence of events that follow each other from past to future. In such a view of 
time, it makes sense to define moments as their position in between other moments and 
designations like the “interbellum” or “middle-ages” are sensible expressions of time 
periods: they are preceded by a past and followed by a future. Yet, we can only define the 
interbellum because of the world wars that precede and succeed it. In that sense then, the 
interbellum may be defined by its place in linear time, but the world wars that define it 
cannot be: how could it both exist in linear time and define it? The world wars I took as 
an example here aren’t “neither this nor that”, they simply are what they are and are 
therefore not defined through the events that precede or succeed it. This creates the sense 
that the truly remarkable moments in history are not a part of linear time but are rather 
a benchmark against which the other periods in time can be defined.  

I believe this works on a smaller scale as well. When I recall my earlier postulation that 
nightfall and daybreak are neither day nor night and both darkness and light, it shows 
that they are not simply what they are. They can’t be defined as one of those truly 
remarkable moments and therefore they need to be defined by their position in linear 
time: in-between the definable moments of day and night. 

Even though our perception of time does not allow for nightfall to be other than an 
intermediate period, I would implore everyone to hold still at nightfall once in a while 
and experience it as a moment in and of itself. Simply because we can’t understand it 
outside of linear time does not mean we can’t experience it as such. Let’s then hold still 
and experience nightfall as a truly remarkable moment; a peaceful act of rebellion against 
the cultural frames that both decide and limit our understanding of time. 
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the movie scaring you. This is what we call a meta-emotion; you have an emotion about an 
emotion you might experience in the future.1 This is obviously not very productive. To use a good 
quote from a dubious franchise: “Worrying means you suffer twice.”2 However, this too is logical, 
if a little complicated: we experience the psychological effects of fear as a type of harm that we 
wish to avoid. However, fear is also our way of responding to harm, since it makes us more alert 
and ready for a potential fight. Therefore, we respond to the anticipation of fear with fear. A 
vicious cycle, yes, but psychologically and physically it makes sense. 

Additionally, if you are often afraid in the dark (because you have developed a phobia, or you 
often watch horror movies late at night), your brain starts to think that there must be something 
to fear. For example, if you watched a horror movie just before going to bed, you might have a 
high heartrate or you might be sweating. Even though these interoceptive signals are due to the 
horror movie, you subconsciously draw the conclusion that there must be something external to 
be afraid of right now.3 There must be a murderer hiding in the shadows, or perhaps your scary 
German teacher has returned to scream at you about the uses of der and das. Your physical 
response makes it more likely in your mind that something is actually going on, and so your fear 
leads to more fear. This effect is even stronger when you are afraid of something that you might 
not be able to detect with your senses, like an evil spirit or the bogeyman. Because there would 
not be any sensory data pointing to this entity, the only evidence you have consists of these 
interoceptive signals; you’re sweating, your heart is beating fast, so your body must be 
anticipating this invisible danger and now it could appear at any moment.   

And, of course, the dark is something we can’t see. More importantly, there is the perception of a 
lack of control. When we think we have control over a situation, we feel safe. When we perceive 
a lack of control, we become anxious and afraid. In the dark, we cannot see what’s going on and 
therefore we experience the dark as something uncontrollable. Additionally, we might also fear 
the uncontrollable aspect of our own emotions overtaking rational thought; we might be afraid 
of losing control because of fear. Again, an understandable thought, but not a very helpful one. 
When you fear fear, every bit of fear makes you more afraid. Does this still make sense? 

Despite the fact that research explains many aspects of our fears and phobias, which soothed my 
own worries to some extent, scientific reasoning does not simply solve an emotional response. 
However logical we think we are, and no matter how much we try to rationalize our fears, they 
are here to stay. In fact, we create new fears every day; we are now afraid of climate change and 
of AI taking over humanity. We will never be completely free of fear, but we do need to learn to 
live with it. And gaining some insight into the inner workings of being afraid can help with that. 

Four years after my first night terror, I am thankful for every quiet night I get. Sometimes I still 
create enormous spiders, foggy demons or strange shadows in my mind, and although they often 
startle me, I now have a new response. I accept my lack of control, sleepily blow a raspberry at 
them and fall asleep again. If they are real, that will certainly confuse them enough to postpone 
an attempt on my life. 

1 Hanich, Julian. "Judge dread: What we are afraid of when we are scared at the movies." Projections 8.2 (2014): 
26-49.
2 This quote is from Fantastic Beasts. It’s a very good quote. The movies, however, are not so great.
3 Pezzulo, Giovanni. "Why do you fear the bogeyman? An embodied predictive coding model of perceptual
inference." Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience 14.3 (2014): 902-911
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NIGHT TERRORS 
By: Kjelda Glimmerveen 

As a child, I was always a restless sleeper. I often had nightmares and startled awake in the middle 
of the night, I was always flailing my limbs around and waking up with bruises. My dreams were 
very vivid and wild, and sometimes I woke up remembering five or six different adventures. Since 
I was quite the imaginative child, this hardly surprised my parents, and since I got enough sleep 
to function as a relatively normal kid, they saw no harm in it.  

In the last year of my high school, when I was 16, I had to take my final exams. Like most students, 
I was very nervous. I am quite the perfectionist, and so it was important for me to do well. I spent 
a lot of time studying, worrying, and working hard, and slowly but surely my stress levels 
increased. It was a gradual change that I never really noticed- until I experienced my first night 
terror after a long day of studying. I woke up, but not quite, in the middle of the night, and in the 
remnants of sleep I started seeing things. Monstrous figures appeared in the corners of my room, 
enormous spiders were crawling up my bed. My little monkey brain took over, and with a primal 
scream I jumped out of bed, bravely crashed into my guitar, and woke up fully as I fell to the floor 
with a dissonant chord of insulted strings. The figures were gone.  

Over the next couple of weeks, I had this same experience again and again, until I became 
exhausted and extremely afraid of the dark. I always kept all of my lights on when going to bed. 
And I mean all of the lights; my room became a beacon of light in the darkness. Still, sometimes I 
woke up in a panic while seeing shadows or enormous monsters crawling up the walls. Soon, I 
became afraid of sleeping (which, as I recently found out, also has a name: somniphobia), and I 
was fairly sure that I was either going insane or plagued by demons.  

My doctor convinced me that neither was the case. He told me that these were night terrors, and 
that I would probably grow out of it after my stress subsided. He gave me some excellent sleeping 
medication that knocked me right out. Still, for a long time I remained afraid to sleep, even though 
I knew that nothing would hurt me. Although night terrors are quite rare, I am hardly the only 
one afraid of the dark, and I started to wonder why. Why are we afraid at night when we know 
that we are safe? What are we scared of when we lie in bed and peek over our blankets into the 
darkest corner of the room? 

Firstly, it’s good to know that being afraid is quite normal and functional. It has even been 
suggested that fear is inherited; whatever threatened our ancestors, we are now afraid of and 
therefore will avoid. Take our universal fear of the dark. When we imagine the times that deadly 
creatures could easily attack our ancestors at night, a fear of the dark only makes sense. And even 
though we probably won’t be ripped apart by tigers anymore, there are other dangers we 
imagine: burglars, serial killers, that headless horseman from Sleepy Hollow. The same goes for 
the fear of spiders or snakes; they are perfectly natural. 

However, there are other aspects at play too. When we are afraid at night, we often don’t just fear 
a particular thing, but also the feelings that come with this thing. If you have ever sat in a cinema 
and felt the suspense of an expected jumpscare, you have experienced this too: you are afraid of 
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“Et was up en skeameråvend by et Eyrste 
Kruusdeyp in de Weerdingermond. Ik har 
en swart paerd; paerden kinnen mangs 
noch eyrer wat seen as lüde. Wy kwamen 
din by en brugge. Et paerd bleav vöär 
brugge stån en was der med geyn middel 
oaver to krygen. Wy hebben et med uns 
beidend en set vorsöked, mor et hülp niks. 
In et leste güng ik up de kneyen liggen en 
keak oaver de brugge. En wat sag ik dow? 
Dår kwam en lykwågen an, med volk der 
achter. Et is mor en skim wat ju seen; en 
moment en et is vurd. 

Nou mus der düs en doude koamen, en dat 
düürde ouk neet lang meyr. Et was mor en 
pår dågen later, dow höyrden ik en myn 
wyv up en nacht geklop up de råmen. Wy 
der of en dow kreagen wy tyden dat myn 
süster uut tyd kommen was. See woande 
stump by et kruusdeyp.” 

“It happened during the evening twilight 
at the Eerste Kruisdiep of 
Weerdingermond. I had a black horse; 
horses are often able to see stuff before 
humans do. We approached a bridge. The 
horse remained standing in front of the 
bridge, and could not be coaxed to cross. 
We both tried it for a while, but nothing 
could be done. In the end I got down on my 
knees and looked across the bridge. And 
what did I see then? A hearse came 
approaching, with people behind it. Only a 
shimmer of them could be seen; a moment 
later they were gone. 

Well, someone had to die, and it wouldn’t 
take a long time. Only a couple of days 
later my wife and I heard knocking at on 
our windows at night. We got out of bed 
and then we heard that my sister had 
passed away. She lived near the 
Kruisdiep.”1

In this story, one form of liminality is piled on top of the other. The omen is presented at 
a liminal moment (twilight), and it announces a future death. The efforts of this victim 
can, from this point onward, only be seen in the light of its impending death. The victim 
is truly liminal: not dead yet, but unable to truly live as well (aren’t we all, though?). Death, 
however, needs a few more days before it will strike. Humans, according to cognitive 
theory, tend to think in terms of metaphor. The liminality of twilight or nightfall is 
metaphorically transposed on human life itself. This folktale tells us that one can conceive 
of a liminal stage between life and death: dying. Other folklore tells us about liminality on 
the other side of the dividing line: the restless dead, still haunting the grounds of their 
untimely demise. It is not the dark of which we are afraid: rather, the liminality of nightfall 
reminds us of our own mortality. 

1   Timmer, J. “Veurgezicht – Collectie Wever, Verslag 103, Verhaal 1." In Nederlandse Volksverhalenbank. 
Accessed November 10th, 2020. http://www.verhalenbank.nl/items/show/43150
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NIGHTFALL AND DEATH: ITS LIMINALITY IN MYTH 
AND FOLKLORE 

By: Arjan Sterken 

The human universe is filled to the brim with meaning. Every occurrence within our line 
of sight, from the huge events of a worldwide pandemic to the infinitely small annoyance 
of the remote being just out of reach, somehow has a special significance for us. This 
significance often turns supernatural when considering times of significance. Midnight, 
the border of one day to the next, is also known as the witching hour, a menacing hour 
during which contact with the supernatural is nigh impossible to avoid.  

Nightfall, or twilight, is another moment overflowing with supernatural significance. This 
moment is marked throughout many different cultures. In India we find a riddle that 
seems to have turned into a full-fledged myth in the Bhagavata Purāṇa and other sources. 
It stars the demon king Hiraṇyakaśipu. Demons in Hindu mythology tend to be extremely 
powerful, and it is best to quickly deal with them. In the case of Hiraṇyakaśipu, however, 
this is extremely difficult: Hiraṇyakaśipu can only be killed by someone who is neither 
animal nor human, neither during the day nor night, not on the ground nor in the air, 
neither inside nor outside, and by no weapon. Viṣṇu is the one to solve this riddle: he 
incarnates as Narasiṃha, which means ‘man-lion’ (neither animal nor human). 
Hiraṇyakaśipu is killed by Narasiṃha using his claws (not a weapon), at the threshold of 
a courtyard to a building (neither inside nor outside), while placed on Narasiṃha’s knee 
(not on the ground nor in the air). And, of course, the hour of Hiraṇyakaśipu’s death is 
twilight, neither night nor day. 

The overall solution of the riddle posited by this myth is the in-between. One needs to 
identify that which is between two categories, which is quite complicated: do those 
categories not already describe everything? What is there beside inside and outside? 
What is there beside night and day? In order to solve the riddle, one must be able to define 
the liminal: that which moves from the old to the new, while not really being either of 
those. Nightfall, or twilight, is exactly liminal. It used to be day, but is no longer, just as it 
is not night just yet. The odd thing with the liminal is that we tend to stack liminal 
phenomena on top of each other. The myth of the Bhagavata Purāṇa above demonstrates 
that perfectly. Many forms of liminalities are needed in order to kill Hiraṇyakaśipu: being 
a man-beast, on a threshold, laid on a knee, during twilight. 

The stacking of the liminal is not a feature alien to the Groningen area. It is found in the 
folklore of the liminal province (neither civilization nor wilderness) in the liminal Saxon 
language (neither comprehensible nor unintelligible): 
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THE DARK NIGHT OF THE SOUL 
By: Anja Visser 

Few people will deny that we currently live in challenging times. (BTW, don’t worry, this 
is an optimistic piece. Just bear with me.) We can no longer take many things in our lives 
for granted, such as spending time with our loved ones and going ice-skating on ponds in 
the neighbourhood during Dutch winters. The (by now) usual suspects – the COVID19 
pandemic and its related social and financial problems, the consequences of climate 
change, and the increased visibility of social inequality – paint a bleak picture for our 
futures. Will we be able to have the lives we had been dreaming of and had been told we 
would (or should) lead? Now that winter is upon us, we might feel the tendency to retreat 
further into our homes for warmth and light. But for some of us, this might trigger more 
feelings of isolation. 

The behavioural restrictions, loss of relationships, or health problems we currently 
experience can trigger an existential crisis. We might define an existential crisis as a 
deeply felt uncertainty about the continuity and meaningfulness of one’s existence 
(Butėnaitė, Sondaitė, & Mockus 2016). Existential crises are associated with negative 
feelings, such as emotional pain, despair, helplessness, a disturbed sense of personal and 
social integration, emotional vulnerability, guilt, fear, anxiety, and loneliness. They also 
consist of specific thoughts and experiences, such as a loss of meaning and purpose in/of 
life, the realization of one’s own finiteness, the loss of values, and an inability to accept 
the current situation. 

Now, here is the optimistic part: Psychological studies among cancer patients (Yang, 
Staps & Heijmans 2012) and theological studies (Coe 2000), among others, point out that 
these dark nights can be precursors of substantial spiritual growth. The key elements to 
this transformation seem to be surrender or receptivity and discipline or activity. To 
move through the dark night, it seems that people have to try to fully accept that they are 
limited beings, and that life has good and bad sides. At the same time, they have to 
maintain a sense of control and connection with themself, others, the world, and anything 
beyond. Rituals, ‘mindful’ physical exercise, and a clear daily routine can be helpful 
instruments to promote such a balanced state, because they force you into movement and 
contemplation. This state can reveal new meaning to life.  

However, it would be irresponsible of me not to caution you. Moving through an 
existential crisis is a tough process that you shouldn’t take on by yourself. If you are 
experiencing an existential crisis (no matter how deep or light), seek help from a well-
trained psychologist and/or spiritual counsellor. Your average yoga teacher or your best 
friend can be supportive but will not suffice. 

In the meantime, try to remember: All things will pass, also the bad ones. 
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FROM THE EDITORS
Dear readers,

The days have grown shorter very quickly. Suddenly, 
when I leave the faculty at 5pm, darkness has 
already fallen, and of course I forgot to bring lights 
for my bike, and then I have to cycle home past the 
police station in constant fear of getting fined. And as 
if that wasn't bad enough, we can't celebrate 
Christmas like we want to either; we can invite only 
three guests this year! Although it's a nice excuse to 
stop inviting all those annoying aunts and uncles, it's 
certainly sad.

In the midst of all this darkness, the theme for this 
edition is Nightfall. This may seem extra depressing, 
but you might be surprised at our interesting and 
sometimes even positive articles in this edition: 
midsummer traditions, mythical tales, twilight 
zones, and so much moire. It is our hope that these 
articles can help you get through the darkest nights.

Have fun reading, and don't forget to check out the 
Dutch side as well!

With writerly love,
Kjelda Glimmerveen
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