


Colofon  

 
 
Eindredactie 
Kyra-Tiana Kers 

 
 
Redactie 
Kyra-Tiana Kers 
Jeroen Weggen 
Giel de Jong 
Charissa Moorrees  
Carolien van Krimpen 
Charissa Caron 
 
Gastredactie 
Sara Posthuma 
Gerardus van der Leeuw  
 
Vormgeving (voorblad) 
Carien van der Velde 
 
Hoofdredactie 
Saskia Huisman 
Carolien van Krimpen 
Carien van der Velde 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 10, editie 1 
Lente 2017 
Oplage: 135 
 
Oude Boteringestraat 38 
9712 GK Groningen 
Facblad.ggw@gmail.com 
 
Dei Facto is het faculteitsblad van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Redactioneel 

 
Met deze nieuwe editie van de Dei Facto luiden 
wij het tiende jaar in dat ons prachtige 
faculteitsblad – onder deze noemer – mag 
bestaan. Tijd voor een feestje dus!  
 
Het thema van deze keer is ‘Deur’. Dit thema is 
in deze editie vanuit allerlei hoeken benaderd, 
maar ik wil de ruimte hier gebruiken om het 
vanuit een ander perspectief te bekijken, en dan 
wel het perspectief van Coco Chanel:  
 
 “Besteed geen tijd aan het rammen op 
een muur hopende dat hij transformeert in een 
deur.” 
 
Met deze woorden wil ik jullie veel plezier 
wensen bij het lezen van deze Dei Facto, en als 
je even tijd over hebt, probeer dan het patroon 
van Sara na te borduren!  
 
Zonnige groetjes, 
De redactie van de Dei Facto  
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Charissa’s Corner: 

Wagenwijd open, op een 

kier of potdicht? 

Door: Charissa Caron 

Onze faculteit is bezig in rap tempo te internationaliseren. Van de wetenschappelijke staf is nu 

zo’n 60% afkomstig uit het buitenland, daarin lopen we bepaald voorop binnen de RUG. De 

instroom van studenten uit het buitenland loopt nog wat achter. Het streven is om in 2020 

30% buitenlandse studenten binnen te halen. Nu zitten we in de masters op ongeveer 15%.  

Werk aan de winkel dus. Dat gebeurt op verschillende niveaus. We sluiten meer 

samenwerkingsverbanden met universiteiten in het buitenland zodat we meer exchange- en 

masterstudenten kunnen aantrekken.  

De masteropleidingen zijn herzien. Per 1 september 2017 starten we binnen ‘Religion, Conflict 

and  Globalization’ met meerdere specialisaties. Zo kun je je gaan specialiseren in conflict en 

vredesopbouw, migratievraagstukken of gender issues. De nieuwe mastertrack ‘ Religion and 

Cultural Heritage’ leidt je op tot erfgoedspecialist. Ook nieuw is de mastertrack ‘Religion and 

Pluralism, Ancient and Modern’. Deze track richt zich op de relaties tussen Joden, christenen en 

moslims in de oudheid en hoe deze relaties onze moderne samenleving hebben gevormd. Heel 

interessant uiteraard voor de bachelorstudenten onder jullie, maar daarnaast gaan we ook 

flink reclame maken in het buitenland voor deze opleidingen. 

De grootste verandering betreft de bachelor Religiewetenschappen. Per 1 september zal deze 

opleiding volledig in het Engels te volgen zijn. De eerste aanmeldingen uit het buitenland zijn al 

binnen! Het is een hele stap om als Nederlandse student je ouderlijk huis te verlaten en in 

Groningen op kamers te gaan. Om dat in het buitenland te doen en niet makkelijk elk weekend 

naar huis te kunnen is helemaal een avontuur. Dan is het fijn als ze hier een warm onthaal 

krijgen en makkelijk opgenomen worden in de facultaire gemeenschap. De deuren staan open, 

het is aan jullie om ze zich welkom te laten voelen. Maar volgens mij gaat dat helemaal 

goedkomen. 

Of de deuren van Nederland na de verkiezingen ook open staan voor studenten uit het 

buitenland is maar de vraag. Als het aan Wilders ligt niet, vooral niet als het om studenten uit 

islamitische landen gaat. Maar vergis je niet. Ook nu al is het voor studenten van buiten de EU 

ontzettend moeilijk om hier te kunnen gaan studeren. Vorig jaar had de IND de visumregels al 

sterk aangescherpt voor studenten uit landen als Pakistan en Bangladesh. Dit is nu 

doorgetrokken naar alle non-EU landen. Wil je hier komen studeren, dan moet je kunnen 

aantonen dat je daartoe financieel in staat bent door in één klap al je collegegeld en leefkosten 

voor een jaar op tafel te leggen. Krijg je een maandelijkse bijdrage waarmee je wel in staat bent 
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om in je onderhoud te voorzien, maar kun je dat niet vooraf in één keer betalen? Pech gehad, 

dan kom je er niet in. 

Ik verwacht niet dat dit onder een nieuw kabinet zal veranderen. Als deze Dei Facto van de 

pers rolt, zijn de verkiezingen net achter de rug en is de formatiedans in volle gang. Wie wil het 

met wie gaan doen en is dat zonder of met de PVV? Er wordt voor de verkiezingen heel wat 

afgepeild en gespeculeerd. Nu ik dit schrijf heeft de VVD de PVV in de peilingwijzer (een 

gemiddelde van alle verschillende peilbureau’s) ingehaald. Lijken de aanvankelijke PVV-

stemmers de doe-maar-normaal-campagne van de VVD steeds aantrekkelijker te vinden? 

 

Gesteld dat deze peiling dicht bij de uiteindelijke uitslag zit, wat voor coalitie is er dan 

mogelijk? En wat betekent dat voor het hoger onderwijs en internationale studenten? 

Wat de uitslag ook is, het wordt waarschijnlijk minimaal een 4-partijen coalitie. Niemand wil 

met de PVV, ook de VVD niet – tenminste, dat zeggen ze nu. Dus de PVV is uitgesloten. De SP wil 

in geen geval met de VVD, maar een coalitie zonder de VVD is eigenlijk niet haalbaar. Dus exit 

SP. Het meest waarschijnlijke scenario is dan VVD, CDA en D66 waarschijnlijk aangevuld met 

GroenLinks. De PVDA is zwaar afgestraft op het vormen van een regering met de VVD, dus ik ga 

er van uit dat zij nu zo verstandig zijn voor de eer te bedanken. 

D66 heeft goed en toegankelijk onderwijs hoog in het vaandel staan, maar wil geen terugkeer 

naar de basisbeurs. Ook VVD en GroenLinks houden vast aan het leenstelsel, al wil GroenLinks 

wel het collegegeld halveren. Het CDA wil de basisbeurs terug voor bachelorstudenten. D66 en 

GroenLinks willen meer financiële steun voor kwetsbare studenten. Het ziet er dus niet naar 

P275344
Typewritten Text
5



uit dat de basisbeurs weer terugkomt, maar mogelijk dat er wel wat gunstigere maatregelen 

komen.  

GroenLinks en D66 willen een tweede studie goedkoper maken, het CDA heeft hierover nog 

geen standpunt ingenomen en de VVD is tegen. Het zal er vooral aan gaan liggen welke partij 

op dit punt zijn zin krijgt in het grote wie-krijgt-waarin-zijn-zin-uitruil-spel.  

De VVD wil nog strengere prestatieafspraken met universiteiten maken die het rendement ten 

goede moeten komen. Voor kleine opleidingen als de onze een grote bedreiging. Gelukkig staat 

de partij hierin alleen en zal het waarschijnlijk niet zo’n vaart gaan lopen. 

Over de OV-kaart is iedereen het eens: die moet blijven. Internationalisering in het onderwijs 

wordt door deze vier partijen toegejuicht, het levert tenslotte centen op. Maar aangezien onder 

de VVD de strengere IND-eisen zijn ingevoerd en ook het CDA stevig inzet op de 

nationalistisch-christelijke koers, verwacht ik niet dat Nederland gastvrijer gaat worden voor 

studenten van buiten de EU. 

De deur naar goed hoger onderwijs blijft open staan, maar waarschijnlijk niet voor iedereen. 

 

Een Alfabetje 

Door: Sara Posthuma  

 

De eerste aflevering van een nieuwe rubriek in 

Dei Facto. Een creatieve rubriek nog wel! Deze 

keer is het patroon vooral gericht op theologen, 

maar ik beloof dat het volgende keer ook voor de 

religiewetenschappers zal zijn. Deze keer is het 

een patroon voor een alefbetje. Een Hebreeuws 

alfabet. Ik heb het patroon vormgegeven als een 

letterlapje, met alleen de gewone vormen van de 

medeklinkers, zonder de sofietvormen en 

klinkers. Die geef ik er wel bij, je mag dit patroon 

namelijk ook gebruiken om teksten in het 

Hebreeuws te borduren, bijvoorbeeld als een 

unieke boekenlegger. Het patroon is 75x75 

steken groot.  
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Benodigdheden:   

 Een lapje aftelbare stof (Aïda of Evenweave) waar het patroon op past, met een mooie 

toeslag. Bij Aïda tel je het aantal hokjes per cm, bij evenweave per 2 draden.  

 Een borduurnaald. Een stompe naald met groot oog werkt het handigst. 

 Eén streng (8 meter) splijtgaren, ik heb DMC-garen gebruikt in kleur 826, helderblauw. 

 Eventueel een borduurring om de stof in te spannen. Dit voorkomt dat de stof gaat 

trekken. Het heeft mijn voorkeur om zonder ring te werken, maar dat is persoonlijk.  

 

Werkwijze:  

Splijtgaren bestaat uit 6 draden. 
Bij dit patroon heb ik met 3 
draden gewerkt. Op een stof met 
meer of minder kruisjes per 
centimeter kan het mooier zijn 
dit aan te passen. Om de draden 
te splijten knip je ongeveer een 
armlengte draad af. Maak aan 1 
van de uiteindes voorzichtig het 
gewenste aantal draden los. Volg 
zoveel mogelijk de natuurlijke draaiing. Pak beide delen van de draad vast en trek voorzichtig. 
Het kan nodig zijn om ook de onderkant vast te houden. Als de draden gespleten zijn moet je ze 
even uit laten draaien door ze een moment los te laten hangen.  
Borduur het patroon in kruissteek. Begin met het randje, ongeveer 7.5 cm van het midden van 
het lapje af. Kruissteken borduur je als volgt:  
Enkele kruissteek: Zie afbeelding 1. Kom met de naald omhoog bij A en steek weer in bij B, op 
Aïda is dat schuin omhoog over 1 vierkantje, op evenweave schuin omhoog over 2 draden. Dan 
weer omhoog bij C en schuin over de eerste steek heen omlaag bij D.  
Rijtje kruissteken: Zie afbeelding 2a en b. Kom met de naald omhoog bij A zoals hierboven, 
omlaag bij B, omhoog bij C. Dan niet schuin over de 1e steek insteken maar parallel aan de 
eerste steek. Op deze manier doorgaan tot het juiste aantal steken is bereikt. Dan de steken de 
ander kant op over de steken heen maken. Dit kan op dezelfde manier ook opzij. Het is 
belangrijk dat in je hele werk de bovenste steek dezelfde richting op wijst, welke richting is 
niet belangrijk.  
Als de rand af is heb je een mooie houvast om de letters er in te borduren. Als het hele 
borduurwerk af is kun je het wassen en strijken.  Wassen zou ik alleen doen als het vies is, 
anders zou ik het risico niet lopen. Als je het wil wassen moet je dat heel voorzichtig met een 
handwas doen en eerst controleren of je borduurgaren kleurvast is. DMC garen is dat over het 
algemeen, maar veel goedkopere garens niet. Strijken is meestal wel nodig, omdat er zich 
vrijwel altijd vouwen in de stof vormen. Strijken doe je aan de achterkant van het werk. Daarna 
kun je je borduurwerk inlijsten of op een andere manier verwerken. Vergeet vooral niet er een 
beetje mee te pronken ;-)  
 
Foto’s van je borduurwerk vind ik erg leuk om te ontvangen! 

P275344
Typewritten Text
7



Heb je dit patroon liever digitaal en/of in kleur? Mail mij dan op saraposthuma@live.nl. Ook  
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BAKLAVA ACHTER DE DEUR 

VAN HET JEUGDCENTRUM VAN 

DE HERVORMDE KERK  
Door: Charissa Moorrees  

 

‘ ’ALS IK  DE  VO LGEN DE  KE ER  WE ER D IE ZE LFD E  WI TTE  DE UR  P AS SEE R ,  HOO P 

IK  D AAR ACH TER  ZO ’N GEZELLIG  VR OUW ENF E ES T TE VIN DE N . ’ ’  

 

Na een drukke periode achter de rug te hebben gehad was ik toe aan een 

winterslaap. Aangezien dat dus niet mogelijk was, nam ik me voor om dan 

maar een weekend te gaan slapen. Daar kwam ineens verandering in toen 

ik plotseling door mijn Turkse vriendinnen werd opgehaald en 

meegenomen naar een vrouwenfeest.  

Ik sta voor een gebouw met een witte deur – een gebouw van de 

hervormde kerk-, te midden van een afgelegen dorpje op het Drentse 

platteland. Daar is niet veel Turks aan, zou je in eerste instantie denken. 

De deur waar ik op dat moment voor sta is exact dezelfde deur waarachter 

een aantal jaar geleden een uitvaart van mijn buurman plaatsvond. Met 

het ‘’ deur thema’’ van deze editie in mijn achterhoofd bedenk ik me heel 

even hoe apart het is dat achter elke deur vreugde en verdriet schuil kan 

gaan zonder dat het afbreuk doet aan de vorm van die deur. Die blijft 

gewoon hetzelfde - afgezien van wat vieze vlekken op de deur.  Goed, dat 

even terzijde. Terug naar het heden en de feestmodus, want er is absoluut 

niks droevigs aan een Turks vrouwenfeest, daar is juist sprake van 

collective effervescence. 1 Bij binnenkomst  worden we door de 

gastvrouwen begroet in het Turks en nemen we plaats aan een van de vele 

tafels.  

 

                                                        
1 Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life. In: M. Lambek (ed.): A Reader in the Anthropology of 
Religion. Malden: Blackwell (2008 [1912]), pp. 34-47. 
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Elke familie - ik ben mee met de familie van mijn vriendinnen- 

zit aan een tafel. In de hal staan tafels met hapjes en mijn lieve 

“Turkse moeder” heeft zojuist baklava en dölma voor mij 

gehaald. Ik ben intens gelukkig merk ik op dat moment, zet 

mijn anti-suiker beleid maar even aan de kant en eet baklava - 

laagjes filodeeg met daar tussen noten, honing en siroop. De 

muziek staat heel hard en mijn vriendin trekt me mee om te 

dansen, ik neem gauw nog wat baklava en dölma – 

druivenbladeren gevuld met een mix van gekruide rijst en 

groenten. Op een gegeven moment gaan de vrouwen in een 

kring dansen, waarbij ze elkaars pinken vasthouden. Een stap 

links, rechts, links en rechts, afgewisseld met een paar kleine sprongetjes 

en heupbewegingen. Een aantal verschillende dansen passeren de revue 

waaronder Roman havasi. Vooral op het nummer Cek Tulumbayi- Cek Ceek 

wordt goed gedanst. Roman Havasi  lijkt makkelijker dan het 

daadwerkelijk is en voor mij is het moment gekomen om even af  te haken 

en wat biryani  te eten – gekruide rijst. Dan stopt de muziek plotseling. Één 

van de vrouwen pakt de microfoon, ‘’dames,  jullie kunnen een prijs 

winnen, vorm groepjes van twee en kom naar voren’’ . Wie het eerst 

vooraan staat mag meedoen.   

 

Nou, mijn vriendin sleurt me mee naar het midden van de zaal. De zaal zit 

vol met vrouwen.  Laat ik vooral niet de “outsider atheïst” uithangen, 

bedenk ik me op dat moment - zoals Geertz door Katherine Ewing werd 

bestempeld in Dreams from a saint. 2 Gewoon even meedoen en de taboo 

of going native – het niet durven onderdompelen in de situatie uit angst te 

veranderen- doorbreken.3 ‘’Dames, dames yallah!’’ roept de vrouw nog 

wat harder terwijl ze in haar handen klapt.  

                                                        
2 Katherine Ewing, ‘’Dreams from a Saint: Anthropological Atheism and the Temptation to 

Believe’’, American Anthropologist 96/3 (1994): 574. 
3 Katherine Ewing, ‘’Dreams from a Saint: Anthropological Atheism and the 
Temptation to Believe’’, American Anthropologist 96/3 (1994): 571. 
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In het Turks wordt uitleg gegeven over  de 

opdracht die we moeten uitvoeren, maar mijn 

Turks is écht niet goed. Sterker nog, ik kan 

überhaupt maar enkele woorden Turks.  Ik 

fluister tegen mijn vriendin ‘’ wat moeten we 

nu doen?’’. Er is geen tijd om die vraag te 

beantwoorden want ik zie een stortvloed aan 

ballonnen op de grond vallen.  De vrouwen 

stormen er fanatiek op af en ik dus ook. We 

moeten tien ballonnen van de grond pakken 

en deze kapot zien te krijgen, blijkbaar. Maar hoe dan!? Ik moet de ballon 

tegen mijn buik aan houden en mijn vriendin moet daar  tegen aan 

‘’knallen’’ met haar buik. Maar op de één of andere manier knallen de 

ballonnen niet kapot tussen onze buiken.  

 

Op een gegeven moment lijkt het net of we ballonnen aan het knuffelen 

zijn. De andere groepjes slagen wel in de opdracht en er wordt wat 

afgeknald. We krijgen het uiteindelijk toch voor elkaar om tien ballonnen 

kapot te maken – stiekem met onze nagels kapot gemaakt- en worden 

tweede. Een beetje teleurgesteld gaan we weer bij de familie aan tafel 

zitten. ‘’Dames, dames!’’ lacht  Teze, de tante van mijn vriendin. ‘’ Jullie 

weten toch dat je zonder een buik die ballonnen niet kan kapot krijgen!’’. 

Ik kijk haar vragend aan; wat bedoelt u Teze? ‘’Dames, wat ik bedoel is dat 

jullie niet genoeg buik hebben, zonder dikke buik kan je toch niet winnen’’ 

roept ze terwijl ze nog harder lacht. ‘’Je hebt een dikke buik nodig om die 

ballonnen kapot te knallen!’’ en ze komt bijna niet meer bij van het lachen. 

Ik lig ook helemaal in een deuk. Wat een humor. En ook ontzettend lief dat 

ze ons een beter gevoel wil geven: geen prijs, maar ook geen dikke buik. 

Wel veel baklava eten. Wat kan ik nog meer willen?  

 

Na afloop van het enerverende vrouwenfeest loop ik de witte deur weer 

uit. Apart eigenlijk hoe de vorm en functie van een deur dus met de jaren 

hetzelfde blijft, maar de rituelen en gebruiken die áchter die deur 

plaatsvinden zo verschillend kunnen zijn. Als ik de 

volgende keer weer diezelfde witte deur passeer, 

hoop ik daarachter zo’n gezellig vrouwenfeest te 

vinden. Misschien heb ik tegen die tijd wél een dikke 

buik, van de hoeveelheid baklava die ik gegeten heb.  
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Waardeloos gejammer  

Door: Giel de Jong 

We zitten met te veel in een kleine kamer. Het stinkt hier. Ik zie om mij heen alleen maar lelijke 

en domme mensen in het schrale licht. En dikke mensen, van die zweterige. Het is een 

vierkante ruimte waarvan drie wanden in een diepe grijze tint zijn geverfd. Ze hebben er 

inspiratieloze hotelkunst opgehangen. Bloemstillevens waar nooit iemand trots op zou kunnen 

zijn. De vierde wand heeft een deur, en zo nu en dan gaat er iemand doorheen. Vaak oude 

mensen, soms ook kinderen. Lang geleden zag ik in de verste hoek een mooi meisje, maar zij 

verdween tussen de vlezige dijen van twee oude wijven die over onzin stonden te praten. Het 

meisje heb ik nooit meer gezien, misschien is ze door de deur gegaan. Sindsdien heb ik mijn 

aandacht meer en meer op de deur gevestigd.  

  Ze zeggen dat het een deur is naar buiten toe. Naar het zonlicht en naar een koele 

zeebries. Ze zeggen dat je daar wouden hebt waar je urenlang kan wandelen zonder iemand 

tegen te komen. Waar je ongemoeid tegen bomen kunt plassen. Ze zeggen dat je er stranden 

hebt met kleine hutjes erop. Je kunt daarin slapen, en als je midden in de nacht wakker wordt, 

kan je in het maanlicht zwemmen. Het eten is er goed zeggen ze. En er is koffie die je kan 

drinken aan de rand van een plein terwijl je een sigaret rookt. Kerkklokken luiden in de verte. 

En van de sigaretten word je niet ziek en op het plein lopen duiven die als een golf omhoog 

fladderen als er een kind op afrent. 

 

҉ 
Als een student filosofie en godsdienstwetenschappen maakt het idee ‘de dood van God’ meer 

en meer indruk op mij. Ik kan me herinneren dat ik als tweedejaars de ‘parabel van de 

krankzinnige’ las in Nietzsche’s De Vrolijke Wetenschap (1882). De woorden en de schrijfstijl 

kwamen vreemd op mij over; ik kon ze onder geen enkele categorie thuisbrengen en niets wat 

ik voorheen geleerd had, kon de woorden van enige context voorzien. Tegelijk voelde ik dat het 

geen gezwets van een krankzinnige was. Het ging werkelijk ergens over, over iets groots. Over 

iets dat ik nog niet begreep.  

  Waar er voortaan in mij studie enige keuzevrijheid bestond, heb ik voor Nietzsche 

gekozen. Op een faculteit die zijn rug langzaam naar de Continentale filosofie aan het keren 

was, kon ik dit minder vaak doen dan ik had gewild. Niettemin, met enkele vakken, een 

handjevol losse colleges, een bachelorscriptie en wat zelfstudie heb ik geprobeerd om iets 

beter te begrijpen waar de man met de snor het nu over had, waarom hij een krankzinnige 

voor hem laat spreken, waarom de krankzinnige op klaarlichte dag een lantaarn bij zich draagt 

en waarom hij deze uiteindelijk op de tegels smijt. Ik heb geleerd dat ik de rest van mijn leven 

Nietzsche kan bestuderen en nog altijd met een hoofd vol vragen de aarde in getakeld kan 

worden.  
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҉ 
De dood van God heeft veel te maken met Nietzsche’s begrip van de ‘ware wereld’. In de 

christelijk- platonistische traditie heerste er een dichotomie, een spanning tussen twee 

werelden: de ‘echte’ wereld en de ‘ware’ wereld.  De echte wereld zien wij om ons heen. Het is 

de wereld die ik aanraak door met mijn vingers te toetsen van mijn laptop te bespelen. Het is 

de wereld die ik zie als ik naar buiten kijk. Het is een wereld vol pijn, ziekte, valsheid en stank. 

Het is kort, vol bedrog en met weinig tot geen zekerheid. Het is de wereld waar we in 

rondlopen terwijl we denken: ‘godzijdank dat er nog een andere wereld bestaat’.  

  De ware wereld is onze toevlucht. Hierin bestaat alles wat de echte wereld niet te 

bieden heeft: troost, schoonheid, waarheid, betekenis en liefde. Het is de wereld waar de 

dingen zijn zoals ze zijn; geen schijnvertoningen, geen lege hulzen. De essenties bestaan in de 

ware wereld. Pure schoonheid, waar we, als we geluk hebben, in de echte wereld slechts een 

schaduw van kunnen meemaken. Vanzelfsprekend putten wij onze kracht niet uit de echte 

wereld. Hierin is alles namelijk vluchtig en onbestendig en bedrieglijk bovendien. Nee, voor 

betekenis, voor richting, voor een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad moeten wij bij 

de ware wereld zijn. Als wij doodgaan, hopen we voor eeuwig in de ware wereld te leven.  

  In onze moeilijk te onderdrukken wil tot kennis, zijn wij gezamenlijk aan de ware 

wereld gaan twijfelen. Eerst heel voorzichtig, met hypothetische vragen die ogenblikkelijk 

terug te nemen waren. Daarna vol overgave, in vorm van zuivere kritieken, hanenpootachtige 

formules en bikkelharde lezingen. Het leek haast alsof het persoonlijk was, de manier waarop 

wij op de ware wereld hebben ingehakt. En door die blinde woede, wellicht, slaagden wij er 

niet in om te zien dat met het vervagen van de ware wereld, met het weerleggen van haar 

bestaan, ook alle betekenis die ooit bestaan heeft langzaam niets waard zou worden.  

  Nihilisme is de overgang van de ware naar de echte wereld. De ware wereld wordt 

verlaten, samen met alle schoonheid, waarheid en betekenis die zij herbergde. Nu, 

achtergebleven met slechts de echte wereld, die de enige wereld is geworden, worden we 

geconfronteerd met een leegte. Nooit hebben we geleerd om betekenis uit de echte wereld te 

putten, want wij hadden onze zinnen op de ware wereld gezet. Daarom, zegt Nietzsche, moeten 

wij het gevecht aangaan met het niets, en leren om het waardevol te maken voor onszelf.  

 

҉ 
Er gaan de laatste tijd geruchten rond over de deur. Ze zeggen dat, wanneer je hem opentrekt, 

er niets te zien valt. Dat de muur doorloopt tussen de kozijnen. Ze zeggen dat buiten niet 

bestaat, dat er niets bestaat achter de deur. Ze zeggen dat de mensen die door de deur zijn 

gegaan in het niets zijn opgegaan en zelf ook niets geworden zijn. Maar waarom dan een deur? 

Ze zeggen dat de deur ooit is gebouwd om hoop te geven aan de mensen, zodat zij de stank 

beter konden verdragen. Wij moeten er niet intrappen, zeggen ze. Het is begonnen met een 

constructie van hout, een rij geschilderde planken om naar te kijken, en uitgegroeid tot een 

veelheid wonderlijke verwachtingen. Verwachtingen die elkaar soms tegenspraken en waar ze 

in onze kleine kamer ruzie over konden maken. Ook zeggen ze dat we allemaal vrienden 
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kunnen worden van elkaar, zolang we allemaal accepteren dat de deur niets betekent. Dat het 

een ruïne is van vroeger. 

 

҉ 
In een aflevering van Rick&Morty, een cartoon over een knettergekke wetenschapper en zijn 

neurotische kleinzoon, komt Rick erachter dat de batterij van zijn ruimteschip niet meer werkt. 

Voor grondig onderhoud krimpt hij zichzelf en Morty tot een microscopisch formaat en kruipt 

in de batterij zelf. Morty ontdekt, tot zijn verbazing, dat de batterij bestaat uit een micro-

universum, een gehele wereld waarin een samenleving woont. Trots vertelt Rick hoe hij 

intelligent leven heeft laten ontwikkelen op deze planeet, en hoe hij ze uiteindelijk kennis heeft 

laten maken met de wonderwereld van de elektriciteit. Met een apparaat genaamd de ‘gooble-

box’ worden de inwoners geacht om energie voor elkaar op te wekken, zonder dat zij weten dat 

een klein percentage van de energie wordt gebruikt voor de koplampen van Ricks ruimteschip. 

Zij denken dat Rick een alien is, uit een andere dimensie, die hen uit liefdadigheid heeft 

geholpen.  

  Een van de inwoners van de planeet is in Ricks voetsporen getreden: hij heeft ontdekt 

dat er eenvoudigere manieren zijn om energie op te wekken, namelijk door anderen het voor 

jou te laten doen. Ook hij heeft een micro-universum geschapen, niet groter dan een aquarium, 

waarin een micro-samenleving achter een sluier van onwetendheid zichzelf maar ook hun 

schepper van stroom voorziet. Rick voelt zich gepasseerd en wordt kwaad: hij stapt uit zijn rol 

en biecht zijn micro-schepsels en hún microschepsels de status op van hun bestaan: ‘I created 

you to charge my phone and stuff’’. Een nihilistische crisis volgt.  

  De makers van Rick&Morty, die dikwijls filosofische en existentiële thema’s op een 

humoristische manier verbeelden,  gaan op een interessante manier om met het idee van de 

Dood van God. Het nihilisme van de micromensen en de nanomensen is vergelijkbaar met het 

nihilisme in onze eigen cultuur. Er is echter één geniaal verschil: waar wij worstelen met de 

áfwezigheid van een God wiens bestaan wij veronderstelden, worstelen zij met de 

áánwezigheid van een schepper die hun bestaan in perspectief plaatst. Waar wij onze 

betekenis, waarheid en schoonheid moeten leren ontdekken in onze eigen wereld, moeten zij 

zien om te gaan met de meest vernederende verhouding ten opzichte van een schepper die zich 

recent heeft geopenbaard. Wij moeten het wanhopige niets overwinnen; zij het pijnlijke alles.  

 

҉ 
De mensen die de deur hebben afgezworen, proberen de groep nu te verbinden. Vroeger 

konden wij samen praten over wat er komen ging. Over het plein en het zonlicht. Nu praten we 

over andere dingen. De niet-deurmensen willen dat we bij elkaar blijven zoals vroeger. Ze 

zeggen tegen ons hoe bijzonder wij zijn, omdat we ons van de deur hebben losgemaakt. Ze 

zeggen dat we daar trots op moeten zijn. Dat we de voorlopers zijn en dat rest vanzelf zal 

volgen. Ze willen heel graag de rest overtuigen. Daarom schreeuwen ze soms zo hard.   
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 Demands for the Master thesis are also changed without properly informing the 
students. Finally, deadlines are needlessly moved, which causes a heavy workload in one 
particular time period, most notably for the third year students in the second semester.  
 
Employability  
Students indicated they wanted more information regarding places they can do their 
internship. The faculty is working on a better overview of those possibilities. Students 
would also like workshops about applying for jobs, the usage of LinkedIn, and the 
profiling of your own qualities. The PC-members of the (post-)graduate program 
committee will organize an Employability-afternoon where such workshops will be held. 
Gerardus van der Leeuw organised an afternoon with workshops for the bachelor 
students in the beginning of the year. The question arose whether it is possible to get a 
certificate after participating in this kind of workshops. We will examine this possibility.  
 
Extra-curricular  courses   
Students indicated that they would be interested in following extra courses in themes 
not taught in available programs, even if this does not award any study credits. Another 
idea is to invite guest-lecturers.  
 
General points  
In the new curriculum, Theology students who fail to pass Hebrew 1 cannot enrol in 
Hebrew 2 and Practical Theology, which also excludes them from getting their BSA in 
the first year. The PC Theology will look into this. Also, new teachers need to be more 
informed about the times for courses.  
 
Gerardus van der Leeuw  
Gerardus van der Leeuw will sell the old computers, which means there will be around 
€1250,- available after the sale. In this SAM’s Forum, students were asked what they 
wanted to spend this money on. Two options were popular: a picnic bench in the faculty 
garden, and a back-railing for the bench in the faculty hall. The student-advisor will take 
this to the Manager Director Wouter Heinen.  
 
Study journey to Assisi  
 Many students were enthusiastic about the study journey to Assisi in February of 2018. 
However, PhD student Eelco Glas, together with Steve Mason and Bärry Hartog (PThU 
researcher) also have an idea about such a journey: to Israel in 2018/2019, including an 
informative course.  Gerardus van der Leeuw decided to drop the trip to Assisi, and put 
all energy on the trip to Israel.  
 
Of course, more points were collected, but for the privacy of some students and teachers, we 
decided to exclude them from this report. All the points will be discussed with the 
responsible persons, and we hope to give you an update of all the points in the next and last 
edition of SAM’s Forum this year. Thank you all for the great contribution at the second 
edition of SAM’s Forum, and we hope to see you all next time!  
 
Hugs from Sam de Beer 
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SAM’s Forum #2: PC in charge!

 
 
The second Sam Forum took place on Wednesday, February 15th from 13: 00-15: 00. We 
have chosen a design similar to that of the previous meeting, this time with themes of 
the program committee as focus. There were about 25 students present. Different topics 
were discussed in groups, of which you can find the overview below.  
 
Visibility of the PC’s  
Overall, students feel heard in their remarks and complaints by the student members of 
the PC’s. Only the students in the old curriculum feel left out, as their complaints are 
swept under the rug by saying that “they are the last year anyway”, as the new 
curriculum has different courses. The program committees will take this into account 
during the meetings. Students would appreciate an update from the PC’s every now and 
again. These would be sent via email by the student adviser, in the faculty journal 
DeiFacto and in the next SAM’s Forum.   
 
Student evaluations  
Both the National Student Survey as well as the course evaluations are not, or hardly, 
filled in. Students complain that they do not know the difference between the two, and 
that it is unclear what happens with the results of both.  
 The format of the course evaluations is open for improvement: more space for 
remarks at the end is most desirable. Changes in courses as a result of the course 
evaluations are sometimes written out in the course manuals; students would like to see 
this in all courses. Both points will be discussed with the person in charge, Thea de Boer.   
 
Onderwijs- en Examenreglementen/Teaching and Examination Regulation 
(OER/TER) 
Students are either not, or not well, informed about the TER, and are also clueless as to 
what can be found in it. There are also complaints about the availability of the TER: 
students have difficulty finding it, and finding and understanding specific regulations in 
it. Most complaints were about the Bachelor thesis.  
 Most students are not aware that they can make exams in Dutch. Some teachers 
even discourage this, even though it is a clear rule that every student can make exams in 
Dutch. We would advise to put more effort in teaching foreign teachers the Dutch 
language, or get them help in grading the Dutch exams. This point is already discussed 
with the faculty board, and such facilities are arranged for the upcoming year.    
 
Communication with teachers  
50% of the students stated that not all teachers are easily accessible for them. Some 
teachers do not respond at all to emails. Student members in the PC’s indicate it is 
difficult for them to complain to teachers who are themselves in the PC. There should be 
more attention for this in the training for student members in the PC. 
 Demands in courses are also not always clearly communicated in course manuals. 
The course manuals in turn are also not always available in time. We would like to see 
change in this, as this is an ongoing problem for years now.  
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Of homes, doors and trust 
By: Joram Tarusarira 

Trust of the other is at its all-time low in the contemporary world. Visitors and strangers 
are perceived as potential threats and enemies. As a result physical and mental doors 
are thickened. In the Zimbabwean Shona culture, a visitor announces his or her arrival at 
a homestead saying ‘Tisvikewo pano? (from the verb  kusvika which means  to arrive, and 
pano which means here/this place in the Shona language spoken by about 80% of the 
people in Zimbabwe). The host responses ‘Svikai zvenyu? Titambire’ (you are welcome). 
As the host receives the visitor, he/she invites or ushers the visitor into the house 
‘Ngatipindei mumba’ (Let us get inside the house)’. After asking after each other’s health, 
an offer of water to drink, and the message delivered, the host can suggest that they go 
outside the house to sit under the shade. When all is said and done and the visitor has to 
leave, the host invites the visitor back into the house: ‘Mave kuenda’? Ngatipindei mumba 
tionekane’ (If you have to leave, let us get inside the house to say our goodbyes). Entering 
the house entails opening the door to the visitor, a gesture which is replete with 
symbolic significance: welcome, warmth, solidarity, empathy, accommodation, 
engagement. It also provides the opportunity for the host to receive what the visitor 
brings: news, warnings, gifts, new ideas, perspectives and possibilities, positive 
challenge. Thus, opening doors, of whatever nature, facilitates dialogue and  reflexivity. 

The symbolism of the door cannot be any more needed than in today’s world, when 
instead of doors opening to welcome strangers, physical and mental doors keep 
thickening at individual and collective levels. The presence of strangers and visitors in 
each other’s space, due to globalization, confronts our doors, that is, our habits of mind 
and frames of reference, with new realities. How people look like, where they come 
from, what they believe in, who they love inter alia fits no longer with our mental 
schemas or epistemic foundations. The default mode is to close the doors by judging, 
condemning and marginalizing the ‘other’. However, opening doors facilitates 
interaction and generates social trust required for social cohesion which the present 
world so desperately needs. It leads to welcome and recognition of the ‘other’, a move 
away from conceiving historically defined or inherited hierarchies as the sole 
provenance of social status, toward a notion of dignity more congruent with the ideals of 
a democratic society or polity, one that is more likely to confer political equality and a 
full or unimpaired civic status upon all its citizens.1 When we open our doors to others 
we make borders between people permeable, shared and complementary by stressing 
their reciprocal enrichment. The humanity of all requires exposure to the ‘unknown’ 
other, and to reject myths and unfounded stories regarding the others’ identity. This 
process, duly factoring in safety and security concerns,  will break and rupture culturally 
exclusive boxes and compartments and build bridges across different sections of society. 
It is the process of opening doors to each other, becoming homes in the journey towards 
the humanity of all. But we can only be fully so if we respond to the visitor and the 
stranger who announces his or her arrival with a genuine ‘Svikai zvenyu? Titambire, 
Ngatipindei mumba’ (You are welcome into my home). 

                                                        
1 Taylor, C (1994) ‘The politics of recognition’ in A Gutmann (ed.) Multiculturalism and the politics of 

recognition, Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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Gerardus van der leeuw  
By: Bregje Faassen 

In the upcoming weeks Gerardus van der Leeuws planned a lot of fun and educative 
activities for you! 

Network Afternoon bachelor & Master! 

Gerardus van der Leeuw is inviting several people 
who found a job with their ggw-background to get 
students more aquinted with their future employment 
options. The idea of the afternoon is that everyone can 
talk with these people about their work and their 
careerpath. This will be preceded by a workshop on 
the same topic.  

First, we will organize a workshop for you to learn how to do an interview if you apply 
for a job, or how to network in such a setting. After that, we will have a formal moment 
where every professional can introduce themselves. After this, we will have an informal 
speeddate session, where students can talk with those people in small groups. After the 
speeddate round, you can talk to the professionals of your own choice.  

This activity is part of Gerardus Employability and useful for first years till 
masterstudents! Please join!  

Date & location: 19 April 2017 in the Facultyhall, from 13:00-16:00.  

------------------- 

The biggest lecture ever!  

The ethics of a finished life: euthanasia in the fields of medicine, philosophy and spiritual 
care.  

Gerardus van der Leeuw is organizing a lecture on the 18th of April at 7:30 pm. It is the 
greatest lecture in our faculty history. Truly, it really is. It is gonna be amazing. On this 
evening three experts from three different disciplines will discuss their opinions on the 
recent law proposal to allow euthanasia for elderly people who do not want to live 
anymore. Of course there will be plenty of room for your own input into the discussion 
as well!   

We organized this together with STUFF (philosophy) and Panacea (Medicine). There is 
no entrance fee! Do you wnat some more information, or do you kno wfor sure you want 
to come? Check our Facebookpage: The ethics of a finished life 

Location: Boeringzaal, Faculteit der Medische Wetenschappen, Antonius Deusinglaan 1, 
9713 AV te Gro  

Friendly roar, 

Gerardus van der Leeuw board 2016-2017 
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Integral Halachah. In the same way as Zohar and Isaac Luria’s ideas were at their time 

considered heretical, this particular work by Schachter is controversial. One of the main 

concepts relates to the nature of Divinity. Schachter does not suggest that all forms of 

religiosity are, by definition, equally valid, however the thesis entails translatability of the 

expression of the divine, and the notion that more gods than one can be seen as true. If we 

were to accept this interpretation of Schachters’ thought, we can observe the similarities of 

his point to Huxley’s perennial philosophy. Considering that both Huxley and Schachter 

began their quest for understanding different religions as manifestations of the same divinity 

after their psychedelic voyages, we conclude that the experience reflected the mystical 

nature of existence in ways neither one of them had seen before. 

Schacter often referred to the psychedelic experience as the ‘remover of the frames’ 

through which one usually looks at the world.
2
 At his death, at the age of 89, in July 2014, 

New York Times published an article acknowledging his role as an honored community 

leader and a founder of many progressive ideologies persisting in Jewish communities today. 

Until his death he continued ecumenical dialogue between spiritual leaders from other 

religions such as Buddhism and Hinduism, and much of his later popularity was attributed to 

his acceptance of alternative spiritual paths such as yoga and meditation. He also openly 

supported homosexuals, and wanted to open Judaism for women to the same degree it was 

open for men. 
3
 His ideas are still transforming Judaism today, and despite his metaphysical 

ideas having not gained much support, for anyone willing to inspect Judaism in a new light 

his ideas are a valuable source. According to Goldman: “These innovations resonated with 

American Jews in unexpected ways and to an unforeseen degree. Schachter’s Jewish 

Renewal still remains small in comparison to the larger Jewish denominations, but its 

influence is wide. And many of those influenced would be quite surprised to read that in a 

way, it started with LSD.”
4
 

5  

                                                        
2 Paul Vitello, Zalman Schachter-Shalomi, Jewish Pioneer, Dies at 89, New York Times, July 8, 2014.  
3 Shalom Goldman, "LSD and the Rabbis”, (2014). 
4 Ibid. 
5 Rabbi Zalman Schachter-Shalomi in ecstatic prayer at his daughter Shalvi’s naming ceremony 
in Philadelphia, 1977. http://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/167091/zalman-
schachter-shalomi-december 
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His famous novel Doors of Perception investigates the remarkable similarity of his mescaline 

experience and mystical encounters of world religions. He encouraged people to look 

‘beyond the self’ to obtain a ‘sacramental vision of reality’ which would reveal a world where 

everything shone with inner light and meaning. Perennial Philosophy was Huxley’s heritage 

for all those looking for self-transcendence in their own terms, independent of a religious 

system.
6
 For Jewish people, despite encountering experiences of unity and transcendence 

during their psychedelic journeys, adopting these kinds of ideas meant breaking of the age-

old tradition. 

 Zalman Schachter-Shalomi ordained as a Rabbi in 1947 from the ‘Lubavitcher 

Yeshiva’, but his curiosity and open-mindedness soon drifted him away from Chabad 

lifestyle. Schachter’s first encounter with psychedelics took place through leading 

psychedelic figures Timothy Leary and Richard Alpert (Ram Dass), whom he met through his 

interest in Buddhist philosophy. The three of them became friends, and Leary was the one to 

guide him on his first psychedelic voyage.
7
 Scachter-Shalomi referred to the trip in a 

conservative Jewish publication Commentary in 1966 with the following: “The psychedelic 

experience can be not only a challenge, but also a support of my faith. After seeing what 

really happens at the point where all is one and where God-immanent surprises God-

transcendent and they merge in cosmic laughter, I can also see Judaism in a new and 

amazing light.”
8
 His stance as an open spokesperson for liberal values led him to distance 

himself further from the traditional community and to create his own. The Jewish Renewal 

Movement sought to create an alternative way of belief accommodating mind-altering 

states, and openness towards other beliefs, practices, and religions. This movement 

explored new realms of Jewish ritual and aesthetic innovation, gender equality, political 

activism, and interfaith-dialogue. At times referred to as the ‘new Aquarian Age of Judaism’, 

the movement was characterized by transformation of both ritualistic and theoretical 

aspects of the Judaism, but the political outcomes were only the top layer of Schachters 

deep engagement with radical ideas. Schachter’s metaphysics, which he developed 

especially during the later years of his life, were set out to influence traditional Jewish faith. 

According to Shaul Magid, an expert on Modern Jewish studies, Schachter’s 

philosophy consisted of two modes. Firstly, the ‘Second-wave Neo-Hasidism’ meant the 

adaptation, revision, and revival of Hasidism to the present day. Hasidism is a Jewish 

spiritual revival movement from the 18
th

 century, and many components of Hasidism draw 

direct influence from the Lurianic Kabbalah. 

The second component, the ‘Paradigm Shift Judaism’ was a revolutionary break from 

Hasidism.
9
 This work is best presented in Schachters’ books Credo of Modern Kabbalist and     

                                                        
6 Mohit Kumar Ray, Rama Kundu, and Pradip Kumar. Dey, Widening horizons: essays in honour of Professor 
Mohit K. Ray (New Delhi: Sarup, 2005). 
7 Shalom Goldman, "LSD and the Rabbis”, Sacred Matters Magazine (August 14, 2014). 
8 Shalom Goldman, "LSD and the Rabbis” (2014). 
9 S. Magid, "Between Paradigm Shift Judaism and Neo-Hasidism: The New Metaphysics of Jewish 
Renewal," Tikkun 30, no. 1 (2015). 
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The societal reform influenced many subcultures, predominantly Jewish 

communities. Horrors of the Second World War had passed and the  rebuilding of Jewish 

identity had begun. The after-war generation found themselves in the middle of a crossroad 

between increasingly liberal norms taken upon by their peers, and the values of tightly 

knitted Jewish community. Many engaged themselves with Jewish matters, while they 

simultaneously joined in to protest against racism, the Vietnam War, sexism and 

imperialism.
10

 In the spirit of the times, many young Jewish people were also ‘dropping out, 

and tuning in’ with psychedelic drugs, some of them encountering deeply meaningful altered 

states of consciousness. Thus, psychedelics turned out to be something quite different than 

an expression of youthful rebellion.  

This essay will explore how these new experiences had to adjust to the firm beliefs 

and practices of the Jewish culture. More specifically I will focus on the personal story of 

Rabbi Zalman Schachter-Shalomi, now commonly referred to as ‘Reb Zalman’, who after his 

experience with LSD founded the Jewish Renewal Movement and became an important 

figure in the liberation of Jewish theology. He strove to reinvigorate stagnant traditions by 

re-inventing modern Judaism together with Kabbalistic, Hasidic and musical practices. 

Schachter-Shalomi saw psychedelics as a tool to shed light onto forgotten mystical 

traditions. Later in his life Schachter sought to formulate metaphysical ideas questioning 

Jewish dogma. In his life he received both criticism and praise, but he never held back on 

speaking of his youth during the 1960’s. Something about the psychedelic experience 

deemed an importance that had to overpass the authority of the respected elders, as well as 

the ongoing unrest and trauma of the Second World War. From his personal story we can 

conjecture that psychedelics were a factor in influencing certain powerful, liberal Jewish 

ideologies, as well as helped their users to experience Jewish mystical theology in a new 

light. 

 

Freedom of Religious Consciousness & Schachter’s metaphysics 

The ordinary waking consciousness is a very useful and, on most occasions, an indispensable 

state of mind; but it is by no means the only form of consciousness, nor in all circumstances 

the best. Insofar as he transcends his ordinary self and his ordinary mode of awareness, the 

mystic is able to enlarge his vision, to look more deeply into the unfathomable miracle of 

existence. –Aldous Huxley
11

 

Aldous Huxley, a famous counterculture figure and the author of the noted dystopian 

novel Brave New World, ingested a gram of mescaline in 1953, and became an enthusiastic 

advocate and a philosopher on psychedelic substances.  

                                                        
10 Adriana Brodsky, Beatrice Gurwitz and Rachel Kranson, Jewish Youth in the Global 1960s (Journal of 
Jewish Identities, 2015), 5. 
11 Aldous Huxley, Michael Horowitz, and Cynthia Palmer, Moksha: Aldous Huxley's classic writings on 
psychedelics and the visionary experience (Rochester, VT: Park Street Press, 1999). 
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Opening the Doors of 

Perception 

The role of LSD in the Revival of Jewish Mystical Tradition 

during the 1960’s Counterculture Movement 

By: Johanna Sopanen  

                                                      12 

 

 

 

 

I realized that all forms of religion are masks that the divine wears to communicate with us, 

Behind all religions there’s a reality, and this reality wears whatever clothes it needs to speak 

to particular people – Zalman Schachter-Shalomi
 13

 

 

Introduction 

There is a great deal to be written about the countercultural years of 1960’s. While the 

world was shaken by the Vietnam War, and the ongoing Cold War, the counterculture 

represented a rise of a new consciousness exhibited in forms of music, arts, drugs and 

disobedience. 1950’s material and monetary values did not satisfy spiritual needs of the 

American youth, who had everything, yet not enough. After all, they only had things. 

Counterculture was a strike of anti-establishment, egalitarian in spirit, and emphasizing the 

value of human relationships and the individual’s quest for the meaning of life. Drugs like 

lysergic acid diethymalide (LSD), marijuana, and mescaline became increasingly common 

with the lead of renowned academics, authors and poets such as Timothy Leary, Richard 

Alpert (later Ram Dass), Aldous Huxley, and Alan Ginsberg. The states induced by LSD were 

often paralleled to the religious visionary experiences. While the majority of the hippie 

movement sought support and knowledge for their experiences from the wisdom traditions 

of the East, for some the experience led them deeper towards the roots of their own culture.   

                                                        
12 Scahchter Shalomi and Ram Dass in February 2008. 
13 Shalom Goldman, "LSD and the Rabbis," Sacred Matters Magazine, (August 14, 2014). 
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Cooking Corner #Birthday 

By: Kyra-Tiana Kers 

 

My birthday is coming up, and I’m always looking for new ways to impress my company 

with my choice of snacks. Not just the obvious choices, the ‘open doors’ (in Dutch 

language use).  I love to bake things, or create an original plate with treats. This year I 

want to make something totally different, like stuffed mushrooms or toasts with goat 

cheese and Prosciutto di Parma. You can find the recipes below!  

 

Recipe 1: Stuffed mushrooms with 

goat cheese, honey & walnut  

 

Ingredients:  

 4 Portobello’s or giant 

mushrooms 

 8 slices of soft goat cheese  

 3 or 4 teaspoons honey 

 ½ - 1 teaspoon (dried) thyme 

 Pepper 

 

 

 

 

 

 

Step 1: preheat the oven to 160 degrees  

Step 2: clean the mushrooms with paper 

or a special soft brush, and remove the 

stem.  

Step 3: grind some pepper on the inside 

of the mushroom 

Step 4: Spread the cheese over the 

mushrooms (gently!). They should be 

almost full.  

Step 5: put some honey over the cheese 

(you can also mix this beforehand), and 

divide the thyme over the mushrooms.  

Step 6: put them in the oven for 20/25 

minutes.  

Tip: you can also add some pine nuts 

before you put them in the oven.  

Recipe 2: toasts with goat cheese & 

Prosciutto di Parma 

 

Ingredients for the toasts:  

 3 slices of casino bread  

 Garlic  

 Pepper  

 Olive oil  

  

Ingredients for the topping:  

 4 slices of ham  

 100g fresh goat cheese  

 50ml whipping cream  

 Some fresh chive  

 

Step 1: cut the crusts from the bread 

and cut each slice into 4 parts 

Step 2: mix the goat cheese with the 

cream and chive with a mixer, or 

blender. Save some chive for the 

decoration.  

Step 3: bake the bread in a mix of olive 

oil, fresh garlic and pepper, until it is 

light brown on both sides 

Step 4: put the cheese mix in a pastry 

bag, and cover the toasts with a thin 

layer.   

Step 5: rip the ham into small pieces and 

place the ham on the cheese 

Add some chive on the toasts as 

decoration and enjoy! 
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Shall I stay?  
By: Henk de Roest, Professor of Practical Theology, PThU-Groningen 

Since I started my study theology at Leiden University in 1980, I have always read poems. 
Often together with two friends. We set a date, usually on a Sunday afternoon, pick one 
particular city where we stroll around, - there are lots of scenic towns in The Netherlands, 
smaller ones and larger ones – and then we go a terrace or grand café, drink a glass of wine and 
read one poem together, aloud. Often we read it twice or three times and then… we try to 
interpret it! Sometimes this discussion lasts at least one hour… Over the years, we have read 
lots of poems, from Dutch poets like Vasalis, Rutger Kopland or Lucebert to the current poet 
laureate, Esther Naomi Perquin, and from foreign poets like Rainer Maria Rilke or Ingrid Jonker 
to Paul Celan. Sometimes they are quite ‘hermetic’, closed poems, for example from Hans 
Faverey, but we also read poems that are, at first sight, easy accessible. Poems with an open 
door…  

One of the surprising poets to me is also well known for his seemingly simple children’s 
stories, Toon Tellegen. I really love his short stories, often populated by animals, like the 
squirrel, the ant or the hedgehog. They seem simple, but they often contain philosophical or 
sometimes even theological reflections. Everything is possible in his stories and all the animals 
have the same height. They party, chat, write letters to each other. They ask lots of questions! 
Sometimes the stories are absurd, funny and often, they are somewhat sad too. Tellegen’s very 
first poetic line, written in 1957, was “the ball is square” (de bal is vierkant) and he found it 
fantastic that he was able to just write a line like that. He wanted to tell everybody that he had 
made it up, but he said, “luckily, I kept my mouth shut.”     

Fifteen years ago, he collected some of his poems in a booklet that was published in the 
‘week of books’ (Dutch: boekenweek). The week of books is an annual event in The 
Netherlands, usually in March. The theme of the week in 2002 was love. One of the poems 
follows here. On YouTube you can find a beautiful visualization of it. With the door in the poem 
in it, and with music by Michael Ortega (https://www.youtube.com/watch?v=Yq3zvQOj5jo). It 
is really moving.  
I think it is about life and death…. and in the end, about a possible return to life… and to love...    

 
Zal ik weggaan? 
Zal ik verdrietig worden en weggaan? 
Zal ik het leven eindelijk eens onbelangrijk vinden, 
mijn schouders ophalen 
en weggaan? 
Zal ik de wereld neerzetten (of aan iemand anders geven), denken: 
zo is het genoeg, 
en weggaan? 
Zal ik een deur zoeken, 
en als er geen deur is: zal ik een deur maken, 
hem voorzichtig opendoen 
en weggaan- met kleine zachtmoedige passen? 
Of zal ik blijven? 
Zal ik blijven? 
 
Toon Tellegen uit: Alleen liefde, Querido Amsterdam 2002 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq3zvQOj5jo)
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Dei Facto is a magazine made by students of the faculty of Theology and Religious Studies. 

 From the editors 
 

 

With this brand new Dei Facto we celebrate the 10th 
year of our faculty magazine – with this name at 
least – and we are very proud of that! Time to party! 
 
The theme of this edition is ‘door’, a red one, open or 
closed one, a flying purple door with flowers on it, 
like the one in Montsers Inc., or a secret story 
behind the doors. Our writers this edition 
contributed an article with their own perspective of 
the theme. 
 
If you have time left, in the Dutch side of the Dei 
Facto an embroidery can be found. Also, Gerardus 
van der Leeuw is organizing her biggest lecture! 
 
Enjoy your Dei Facto, and of course also the very 
nice weather! 
 
Sunny greetings, 
The editors of the Dei Facto 
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