


Redactioneel 

De regen plenst nog op ons neer, maar wij laten 
ons niet ontmoedigen; enthousiast verkondigen 
we dat dit de lente-editie is van de Dei Facto!  De 
usual suspects trekken baldadig hun korte broek 
alweer aan, terwijl anderen nog in dikke truien 
zitten te rillen op de bank, maar allen genieten 
we van de paar zonnestralen die onze winter-
blues doen wegsmelten. 

Deze editie komt uit op 20 maart, en staat 
daarom in het teken van de voorjaarsequinox: 
dag en nacht zijn vandaag precies even lang. 
Wat hebben onze lieve (gast)schrijvers allemaal 
gedaan met dit bijzondere thema? We vliegen 
van filosofische overpeinzingen over 
levensgeluk naar balans in het buitenland, en 
via seksethiek onder studenten naar het 
afscheid van een instituutswacht; we hebben er 
weer wat moois van gemaakt!  

Nog meer creativiteit vind je aan de Engelse 
zijde, wanneer je deze Dei Facto even op z’n kop 
zet… 
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In Balans in Londen 
“Afgelopen zomer ben ik naar Londen verhuisd, waar ik hoop op een carrière 
in de prachtige, grote, museumwereld hier. Maar dit blijkt moeilijker dan 
gedacht!” 

Door: Carolien van Krimpen

Ha Dei Facto lezers, ik heb jullie gemist! Voor wie mij niet kent: Ik ben Carolien, heb 5 
jaar op de faculteit rondgewandeld, en daar mijn BA Religiewetenschappen en MA 
Religion and Cultural Heritage gehaald. Afgelopen zomer ben ik naar Londen verhuisd, 
waar ik samenwoon met mijn vriend en hoop op een carrière in de prachtige, grote, 
museumwereld hier. Maar dit blijkt moeilijker dan gedacht.  

Eigenlijk hebben mijn eerste maanden hier in Londen heel erg veel in het teken van 
balans gestaan. Mijn eerste plan was om een parttime baan te vinden opdat ik geld kon 
verdienen voor de huur en in de overige tijd kon wennen aan de stad, het land en het 
samenwonen. Als dat eenmaal gelukt was kon ik de overige tijd gebruiken voor een 
vrijwilligersfunctie in een museum. Want direct een betaalde, fulltime baan binnen een 
museum bleek al vrij snel onmogelijk.  

Nederland & Engeland 

Voor ik het wist had ik een 24-uren contract bij de ZARA: tot zo ver volgens plan. Waar 
ik geen rekening mee had gehouden waren wisselende shifts, werken tot 12 uur ’s 
nachts, en het feit dat de zes uurtjes werken me zo verschrikkelijk uit zouden putten dat 
ik de rest van de dag op de bank lag. Toen bleek dat ze me geen vrij wilden geven met 
kerst, heb ik ontslag genomen. Kerst wilde ik per se in Nederland met familie vieren, in 
2019 zou ik dan wel een nieuwe baan vinden. De eerste drie maanden ben ik volgens mij 
elke maand in Nederland geweest, wat ik heel fijn vond. Sinds Kerst ben ik er helaas niet 
meer aan toegekomen, hopelijk met Pasen! Balans tussen Nederland en Engeland vinden 
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is dus wel lastig. Het liefst ben ik er met elke verjaardag, diploma-uitreiking en elk ander 
feestje bij, maar dat lukt gewoon niet. Een uurtje vliegen is niet veel, maar vrij vragen, 
reiskosten, en het plannen had ik van tevoren onderschat. Gelukkig komen vrienden en 
familie met veel liefde naar mij toe gereisd, en zie ik ze dus nog wel!  

Werk & Vrijwilligerswerk 

Ondertussen begon ook mijn vrijwilligerswerkplan te lopen. Dankzij contacten van de 
geliefde faculteit kwam ik in contact met de Nederlandse Kerk hier in Londen, en haar 
prachtige, indrukwekkende bibliotheek. Ik heb met mijn mond open er naar staan kijken 
de eerste dag. Deze bieb bestaat al sinds de oprichting van de kerk in 1550. Hier staan 
dus vroege drukken van Luther, Calvijn en Zwingli, maar ook de prachtigste atlassen, en, 
naar het schijnt, boeken die van de boekenplank van Erasmus komen, via zijn goede 
vriend Johannes à Lasco. Met een klein clubje proberen we nu een catalogus te maken 
van de collectie van ongeveer 400 boeken, en deze kenbaar te maken. Dit is een geweldig 
project en geeft me de kans om mensen te leren kennen in het vakgebied, en ervaring op 
te doen binnen het werkveld religieus erfgoed. Sinds januari werk ik bij Ace & Tate, een 
Nederlands bedrijf dat brillen verkoopt. In plaats van 4 dagen 6 uur werk ik hier 3 dagen 
8 uur, waardoor ik meer tijd overhoud voor de Nederlandse Kerk. In dat opzicht is het 
prima te combineren, maar balans vinden is wel lastig: ik merk dat Ace & Tate meer 
aandacht krijgt dan de Nederlandse kerk, en dat vind ik voor nu nog wel jammer. 

Werk & Vrije tijd 

Gelukkig blijft er ook nog tijd over om leuke dingen te doen. Want het is wel Londen en 
er is zo veel moois te zien!! Tientallen kerken, musea, en parken. Mijn vriend en ik 
proberen een dag in de week samen vrij te houden om iets te gaan zien. Afgelopen week 
was dat bijvoorbeeld Hampton Court Palace, vorige week Kew gardens. Op deze manier 
zorgen we dat we tijd voor elkaar hebben, en er een dagje helemaal uit zijn. 

Heden & Toekomst 

En dan de laatste balans, heden en toekomst. Hoewel ‘met de dag leven’ me altijd een 
onbereikbaar ideaal heeft geleken, kunnen we nu niet echt anders. Brexit is iets waar we 
alleen maar naar kunnen kijken en af kunnen wachten. Tegen de tijd dat jij dit leest zal 
het vast allemaal alweer helemaal anders zijn en dat maakt het heel spannend. Nu is het 
nog een maandje tot 29 maart. Vrienden zijn al aan het hamsteren: kilo’s pasta aan het 
inslaan, en blikken bonen. Zelf hebben we besloten om terug naar Nederland te gaan als 
het echt he-le-maal misgaat. Maar ja, wie zal het zeggen? We gaan het zien! 

Wat betreft werk vind ik toekomst plannen al helemaal lastig! Misschien dat ik 
binnenkort een baan vind die goed bij me past, dat zou ideaal zijn. Anders ga ik 
misschien wel weer studeren, want ik heb gemerkt dat ik het mis, en een studie in 
curating of museumkunde zou mij wel weer een stapje dichter bij mijn doel kunnen 
brengen.  
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Filosofische equinox: het 
gelukkige midden 
“Het leven is een lach en een traan” 
Door: Charissa Moorrees 

 “Het leven is een lach en een traan” zei mijn oma altijd. Ik begreep niet veel van die 
uitspraak totdat ik ervoer dat het leven inderdaad prachtig kan zijn maar ook ineens 
heel zwaar.* Het thema van deze editie is Equinox. Met equinox wordt dat moment 
aangeduid waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat en de daglicht periode en 
nacht periode even lang zijn. Dit is wat mij betreft een relevant thema aangezien we ook 
in het leven geconfronteerd worden met tegenstellingen die elkaar maken tot wat ze 
zijn. In dat opzicht kan Equinox  een symbolische betekenis hebben en staan voor 
blijdschap en verdriet, afscheid en ontmoeting, maar ook geluk en ongeluk. Het leven is 
dan een equinox, yin en yang, een zoektocht naar balans. De man die zelf constant op 
zoek was naar de balans en geluk in het leven was Aristoteles. We kennen hem van de 
Ethica Nichomachea en de deugdethiek. Omdat de deugdenleer een praktische ethiek is 
leek het me goed om te bekijken hoe je gelukkig kan worden te midden van de ups-and-
downs in het leven.  

Deugden zijn gericht op het vormen van een karakterhouding, een houding die zich 
vertaald naar een bepaald soort gedrag. Het is deugdelijk als we leven volgens onze aard 
en naar ons doel. Een goede kat is bijvoorbeeld goed in katachtige dingen en een goed 
persoon is goed in menselijke dingen. Het centrale thema bij Aristoteles is geluk en de 
menselijke natuur. Als mens kan je geluk vinden door steeds het juiste midden te kiezen. 
Volgens Aristoteles moet je als mens streven naar het hoogste goed: geluk. Dat is dus 
niet tijd gebonden en ook wij millenials  mogen hier ons voordeel mee doen. Dit kunnen 
we doen door goed gedrag te vertonen.  
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*zie de winter editie uit 2017

Goed gedrag zorgt voor een goed leven en  een goed leven is een gelukkig leven. Het 
juiste midden tussen twee extremen is dat wat niet te veel en niet te weinig is. Het is dus 
belangrijk om in elke situatie het juiste midden te vinden en te bewaren. Dit kan je doen 
door de rede te gebruiken. Daarmee wordt je je bewust van wat je doet en of dit wel het 
juiste is om te doen. Eten van proteïne voor en na sporten is goed voor de spieren en 
gezond, maar wanneer je dieren eet en weet dat je daarmee bijdraagt aan dierenleed en 
milieuvervuiling dan is het eten van dieren in deze tijd niet het juiste midden. In de 
oertijd was het eten van dieren dan wel weer het juiste om te doen. Goed gedrag heeft 
altijd te maken met het kunnen aanhouden van het juiste midden en dat maakt op de 
lange termijn gelukkig.  

Geluk is dus een doel dat je moet nastreven. Volgens Aristoteles bereik je geluk door een 
doel te stellen en aan je gedrag te werken zodat je de beste versie van jezelf wordt. 
Excelleren is belangrijk. Maar is juist die prestatiegerichtheid niet iets wat ons studenten 
depressief maakt op de lange termijn? Ja en nee. Ik denk dat de beste versie van jezelf 
worden gelukkig maakt, maar zodra je er gestrest van wordt wijk je dus al weer van je 
doel af. Het is dus belangrijk om het midden te vinden in falen en slagen. Daarnaast is 
plezier hebben in dat wat je doet een belangrijke raadgever. Als je plezier ergens in hebt 
laat dat zien dat dit past bij jou en je dus op de goede weg zit. Dus wat als ik mijn studie 
niet leuk vind, moet ik dan stoppen? Nee. Want uiteindelijk moet je om het hoogste goed 
en je doel te bereiken ook doorzetten ten einde bij zelfverwezenlijking te komen.  

Zelfverwezenlijking maakt dus gelukkig, de mens heeft als taak zichzelf te verbeteren en 
door die taak te volbrengen kan ze geluk vinden. Wat dan als je nog steeds niet gelukkig 
bent terwijl je zo hard streeft en je gedrag in balans is? Ieder mens heeft het vermogen te 
excelleren maar het verschilt per persoon waarin  zij kan excelleren. Hier komt de aard 
van de mens weer terug. Een creatief mens kan dus excelleren in de kunst bijvoorbeeld 
maar wordt niet gelukkig als laborant. Aristoteles stelt dat je door veel oefenen dus 
deugdzaam kan worden en jezelf kan verwezenlijken.  

Ook als je kanker, een depressie of andere functiebeperking hebt? Ja, dan alsnog kan je 
jezelf verwezenlijken, voor zover dit mogelijk is. De buitenwereld zal misschien niet 
kunnen accepteren dat je een depressie hebt of moeite hebben met het feit dat je een 
fysieke beperking hebt. Als mens met een (al dan niet) tijdelijke functiebeperking zal je 
dan mogelijkheden moeten zoeken te midden van de onmogelijkheden, om toch tot die 
zelfverwezenlijking te komen. Want dat juiste midden vinden gaat je gelukkig maken 
zegt Aristoteles.  

Maar goed, het leven bestaat nou eenmaal uit momenten van geluk en ongeluk, verdriet 
en blijdschap en allerlei andere tegenstellingen en extremen die we niet onder controle 
hebben. Het een kan niet bestaan zonder het ander. Als we dus het midden kunnen 
vinden tussen die extremen, dan is dat de equinox van het leven waar geluk en het goede  
op ons wacht.  
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Studentenethiek 
“Het studentzijn bestaat hoe dan ook uit het opdoen van een heel scala aan 
nieuwe ervaringen en het hebben van seks is daar één van.” 

Door: Johan Buurma 

Hoe kun je moreel student zijn? Is zoiets überhaupt mogelijk? Er zijn zoveel dingen in je 
dagelijkse studentenleven waar je gewoon overheen stapt zonder je er druk om te 
maken. Nu moet ik toegeven dat ethische verantwoording voor mij heel persoonlijk 
gericht is. Wat anderen doen is niet aan mij om te bepalen. De vraag hier is dan hoe kan 
ik mijn leefstijl voor mezelf rechtvaardigen? Hoe weerhou ik Sint-Nicolaas ervan om me 
in de zak te stoppen en mee te nemen naar Spanje? 

Een van de teksten die ik afgelopen blok heb moeten lezen ging onder andere over het 
gebruik van condooms en anticonceptiemiddelen, vanuit katholiek oogpunt. Het 
standpunt hierin was niet erg verrassend, maar het argument voor mij wel en dat zette 
me aan het denken. Het katholieke argument tegen het gebruik van condooms binnen 
het huwelijk, of in ieder geval het deel van het argument dat mijn aandacht trok, is dat 
de seks er meer wholesome van wordt. Het gebruik van anticonceptie is namelijk een 
vorm van liegen tegenover je partner. In een act die bedoeld is om jezelf volledig te 
geven weerhoud je ermee bewust iets van jezelf, en dat is niet eerlijk tegenover de 
ander. Iets wat ikzelf een heel goed argument vind. Als wel religieus gemotiveerd, maar 
niet religieus beargumenteerd argument lijkt het me evengoed een waardevol argument 
voor niet-katholieken. Respectvol met elkaar omgaan in een relatie zou iedereen moeten 
aanspreken. 

Tegelijkertijd knaagt er iets aan. Want hoe interessant ik het argument ook vind, toch 
weet ik vrij zeker dat ik nog wel eens gebruik zal gaan maken van anticonceptie. Voor 
een deel bestaat het studentzijn uit volwassen worden, zelfstandig wonen, ontdekken 
wie je bent en wat je wilt. En daar hoort het hebben van seks vaak ook bij. Dat studenten 
het hebben van seks tijdens hun studententijd wel zien zitten, maar het krijgen van een 
of meerdere baby’s niet echt maakt het ingewikkeld, nog afgezien van alle andere zorgen 
zoals carrière of financiën die dit met zich meebrengt. 

Vrouwen of koppels die ongewenst zwanger worden overwegen daarom soms een 
abortus. Maar daarmee kom je weer in een heel ander ethisch moeras terecht aangezien 
het als moreel verwerpelijk wordt gezien om levens te beëindigen. Zo is een onderwerp 
van discussie de vraag vanaf hoeveel dagen, weken, maanden een hoopje cellen een 
levend hoopje cellen wordt. Is dit vanaf het moment dat er een bewustzijn ontstaat? Een 
probleem hiermee is dat voor veel mensen bewustzijn geen sluitende eis is om leven te 
bepalen, kijk bijvoorbeeld naar comapatiënten of reanimatie. Dit is voor mij een 
argument om embryo’s en foetussen in principe te beschouwen als levend. Ik zou het 
moeilijk vinden als een van mij zwangere vrouw haar ongeboren vrucht zou willen laten 
aborteren. Het is dan ook míjn kind dat weggehaald zou worden. Maar dat is een 
persoonlijke keus, ik ben dan weer niet tegen het idee van abortussen in het algemeen, 
ik heb er alleen zelf een probleem mee.  
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Voor mij zou dat dus betekenen dat je het ene morele dilemma in voor een veel erger 
dilemma inruilt. Onverstandig. De eerdergenoemde katholieke ethiek beargumenteert 
hier dat periodieke onthouding, of zelfs algehele onthouding de oplossing is voor het 
niet zwanger worden. Periodieke onthouding, indien goed uitgevoerd, zou even effectief 
zijn als het gebruiken van een condoom volgens sommige studies. Maar door de aard 
van het studentenleven gaat dit volgens mij niet helemaal op voor studenten.  

Het studentzijn bestaat dus hoe dan ook uit het opdoen van een heel scala aan nieuwe 
ervaringen en het hebben van seks is daar één van. Periodieke onthouding is het niet 
hebben van seks op manieren waarop zwangerschap kan ontstaan terwijl de vrouw 
vruchtbaar is, bijvoorbeeld terwijl de vrouw ongesteld is of door dingen te doen die geen 
penetratie vereisen. Er is genoeg mogelijk voor iedereen om te kunnen genieten, maar 
uit onderzoek blijkt dat, zeker voor jongeren, seks erg androcentrisch is. Het is daarbij 
het mannelijk genot dat voorop staat. En dit maakt periodieke onthouding voor 
vrouwelijke studenten dubbel problematisch omdat ze hiermee niet alleen gedwongen 
worden tot suboptimale tijden, maar daarbij veelal eveneens achtergesteld worden bij 
het genieten van de seks. En dat is niet alleen niet eerlijk, maar zelfs problematisch, 
aangezien het op deze manier evengoed die oorspronkelijke beoogde volledige 
zelfontwikkeling belemmert. Het argument is zogezegd onbevredigend. Of in ieder geval 
voor studenten.  

Dan staat nog steeds het argument van algehele onthouding. Maar dit is eveneens 
problematisch voor studenten. Een belangrijk onderdeel van jezelf ontdekken is jezelf 
ontdekken in relatie tot anderen. Wat op een natuurlijke en onvermijdelijke manier kan 
leiden tot relaties en liefde. Dat leidt weer tot intimiteit en dat leidt weer tot een 
veelvoud aan aanraken en als je daar eenmaal mee begint is het lastig om er weer mee te 
stoppen. De aard van het studentzijn botst hierdoor met de haalbaarheid van algehele 
onthouding. Ook het feit dat zelfontwikkeling een positief doel is op zichzelf werpt een 
argument op tegen algehele onthouding. 

En daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij af. Het is onduidelijk hoe bepaald kan 
worden hoe je hier als student mee om moet gaan. Het beste wat je waarschijnlijk kunt 
doen is accepteren dat de meer wholesome seks er voorlopig niet in zit. Misschien kun je 
je maar beter eerst bezighouden met jezelf leren kennen en ontdekken wie je bent voor 
je echt toe bent aan die volledige zelfontwikkeling. Daartegenover staat het idee dat seks 
beter wordt door de beoefening ervan. Dus het is goed mogelijk dat die wholesome seks 
sowieso iets is wat niet direct plaats zal vinden, zelfs als je direct besluit om geen 
anticonceptie te gebruiken. Voor mij betekent het in ieder geval dat ik toch enigszins 
gerustgesteld met betrekking tot de zak van Sint-Nicolaas door kan gaan met het 
gebruiken van een condoom wanneer de situatie daarom vraagt.  
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was never any sort of ideal in our society. Instead, our version of Yin and Yang is binge-
watching Netflix series. Maybe because in all the buzz of our everyday activities, we feel 
like we are losing a part of ourselves that we would like to get back. Yet at the same time 
we don’t have the energy or time to do so. Or maybe it’s just because Riverdale is that 
good of a show (in all fairness, it’s probably not the latter option).  

This is the way our society is shaped: we are not encouraged to find the eye of the 
hurricane, but to find more ways to prepare yourself for your future career (e.g. finding 
odd jobs or other extracurricular activities). Finding out who we are or want to be is 
mostly defined by our school courses, our Bachelor and Master studies, and the sort of 
work we would like to do. In Western European history, religion always had the answers 
for more profound questions, but I probably don’t have to tell you that religion has lost 
some of its appeal. This in turn has led to people trying to find the answers to their 
questions elsewhere: science, nature religions, Wicca etcetera. More and more people 
seem to find the status quo very unfulfilling. This can also be seen in the rise of 
popularity in dystopian movies and series, as well as a rise in protests against a range of 
“traditions” of the older generations. Feminism, open-minded views on sexuality, and 
protests against pollution of our environment are fuelled by new generations (and 
fortunately some of the older generations as well) and their reluctance to accept things 
the way they were always done.  

So where do all these musings leave us? Excellent question, my imaginary friend. Does 
this mean that you can finally stop watching Riverdale? Not necessarily. Binge-watching 
is a perfectly good way of relaxing and catching your breath amidst the ruins and chaos 
of our highspeed society. But still, what’s the point of all of this? To quote another movie: 
“there is no point”. What we have, is a society that is built upon people working very 
hard, to earn the money they need to buy products that they don’t need from other 
hardworking people. People get constant incentives to buy more and work harder, as to 
not upset the lives of the people working just a tad less and make a lot more money. And 
it is in this dense, ubiquitous, and equivocal soup (or pudding if you have more of a 
sweet tooth), in which we find ourselves every day wondering how to make sense of it 
all. We struggle to find meaning in our lives and try to find meaning in other religions 
and cultures in which balance seems to be the rule. We sign up for yoga classes, install 
mindfulness apps (but only the ones that promise to deliver in a few short sessions, of 
course), and binge-watch the dung out of Netflix. None of these things are bad, mind you. 
But perhaps it would be more productive to stop before we plunge headfirst into new 
enterprises, and think hard on our motives. And this is where balance comes into play. 
Maybe it would make everyone a little happier if they could bring balance into their 
lives. This means different things to different people, but it might start with the simple 
question: what matters to us? And why do these things matter? If binge-watching and 
buying the newest gizmos is really what you like, by all means, go for it. No one can tell 
you who to be, or what to like or even what to do. You decide your own destiny, Chosen 
Ones. And if you think to yourselves: “easy for you to say”, you would be entirely correct. 
These things are far easier said than done, but that does not mean that they cannot, or 
should not, be done. Anyone can swim along with the stream, provided you have all your 
liniments and limbs intact, but it takes real courage to stop and think for yourself what it 
is you want. Even if what you want is in fact to swim along with the others, at least you 
can take real pride in making that decision on your own. 
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In the whirlwind of my 
life is where you 
presently reside
“Balance might start with the simple question: what matters to us?” 
By: Jornert Glimmerveen 

When we think of balance, one of the first symbols we think of is that of Yin and Yang. 
This symbol, and its surrounding philosophy, dates back to the third century BCE or 
possibly even earlier. The idea is that everything in the cosmos can be divided into two 
categories: you guessed it, Yin and Yang. Yin represents things like the feminine, water, 
north and cold, whereas Yang represents the masculine, south, fire and warmth. Neither 
is superior to the other; on the contrary,  there needs to be balance, lest great disasters 
occur. Yin and Yang are a major part of Chinese religion, philosophy and lifestyle. 
Western civilization, on the other hand, is characterised by a history of economics and 
labour. This mindset, which has arguably shaped the modern Western civilization, now 
seems to have caught up with us. Work pressure for students and the adult working 
class is getting higher, and words like burnout are heard on a daily basis. We seem to 
struggle more and more to get a little “me-time”, perhaps partly because finding balance 
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channels the sunlight into the centre of the circle – considered to be a very special 
experience.  

Where to stay 
Low budget: Stonehenge Campsite & Glamping Pods  

This site is at an ideal location, close to 
Stonehenge and set in amongst pretty woods, 
streams and some very cute local pubs. If you 
want to camp in style they offer Luxury 
Glamping Pods from €55 per night but to be 
honest this really isn’t necessary – bring or 
rent a tent and camp up from €18 per night. 
The site also offers a multitude of extras like a 
breakfast hamper, travel cots, gazebos and 
electric hook-ups to make your stay as comfortable as you like. 

Mid-Range: The Stones Hotel  

If camping isn’t for you but you still don’t want to blow the budget I would 
recommend The Stones Hotel. This hotel and restaurant is just outside Salisbury and 
also very close to Stonehenge. They have an onsite bar and restaurant, room service and 
excellent reviews – with prices from €50 you won’t regret staying here.  

Big Spenders: Peartree Serviced Apartments, Salisbury 

If you like a little more privacy, luxury and home like facilities whilst your away 
these apartments are the place for you. Again in a great location they offer a fully 
equipped kitchen, lounge and TV area, king-size beds and free Wi-Fi, as well as free 
breakfast and parking. Ideal for groups, and despite being our big spender option, prices 
start from €100 per night.  

What else can you go and visit?  
After the great summer solstice celebration is over, you still have the rest of the 
weekend to explore the beautiful English countryside. There is a collection of towns and 
villages around Stonehenge that are great for a day out, each place has a unique blend of 
independent shops, cafes and restaurants. Aside from this, I would recommend popping 
over to the New Forest National Park situated around 15 miles from Stonehenge. The 
New Forest is incredibly idyllic; ponies, cows, donkeys, pigs and deer roam free around 

the park, unintimidated by humans as they are 
protected. There is also a multitude of activities 
available; aside from simply walking/cycling 
around the breath-taking space, you can go horse 
riding or trekking, visit one of the many art or 
history museums, dine in one of the enticing 
restaurants and cafes serving local fresh food or 
even join in on some of the many water sports 
available on the lakes and rivers.   
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Travel Series: Summer 
Solstice at Stonehenge 
 “The atmosphere is amazing, it’s like a massive party; people drink, play 
music, dance and talk all through the night.” 

By: Lydia Theakston 

Welcome to the second instalment of my 
student travel series, aiming at showing 
you some of my favourite places around 
Europe for a weekend away! I hope to 
inspire more students to travel whilst 
they study and show how to do this on 
any budget. This edition will focus on the 
celebration of the Summer Equinox at 
Stonehenge, Wiltshire. 

Why Stonehenge? 
Every year, thousands of people gather at Stonehenge to celebrate the summer solstice, I 
was lucky enough to be a part of this celebration last year when an estimated 10,000 
people congregated for the festivity. The atmosphere is amazing, it’s like a massive 
party; people drink, play music, dance and talk all through the night. You will also meet 
so many people from around the world there for so many different reasons, ranging 
from curiosity or a desire to party to groups practicing pagan rituals or worshipping the 
sun. When the sun rises, usually around 5am, you will see the entire crowd erupt in 
applause and begin to embrace each other and dance together, a bit like New Year’s Eve.  

Stonehenge is one of the ancient wonders of the world and stands just outside the little 
known town of Wiltshire, England. Whilst I’m not here to give you a history lesson it is 
important to know some key things about the monument to understand why it is the 
best place to spend Summer Solstice like people have done here for thousands of years. 
The monument was built around 5000 years ago, for a purpose still widely debated and 
generally accepted as unknown by historians and archaeologists, it is a place intensely 
linked with spirituality and pagan belief systems and is seen as an extremely mystical 
place by many. The stones that make up the monument are aligned to the solar cycle, 

this has sparked many different 
theories as to who erected them; 
ranging from an astrologically 
advanced ancient civilisation to 
wizards or aliens. Furthermore, if 
you stand in the right position on 
summer solstice, you will see the 
sunrise directly above the ‘Heel 
Stone’ (see photo above) which 
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There is contrast between the dogs and the humans of the story in another way, 
and that is in their language. The dogs of the movie speak English, whereas most of the 
human characters speak Japanese- which is hardly ever subtitled. To understand what 
the humans are saying as a Western audience member, you have to mostly pay attention 
to the intonation and body language of the characters. The decision not to subtitle the 
Japanese part of the movie leads to a number of interesting consequences. First of all, it 
illustrates that language is not the only way of communication; even when you don’t 
know exactly what the characters are saying, you get the gist of what they mean. On 
another level, it also makes a point about marginalized groups: if you do not speak the 
language of a society’s majority group, be that their actual language or the type of ‘lingo’ 
or vocabulary they use, you are excluded from all discussions, even if that discussion is 
about your own rights. In the movie, this is illustrated by the dogs who cannot 
participate in conversations about what will happen to them- because they don’t speak 
Japanese.   

This choice to leave out subtitles has been criticized as well as praised by critics. 
On the one hand, it has been said that this decision alienates the Western audience from 
the Japanese characters, thereby dehumanizing them and reducing their culture to an 
aesthetic. On the other hand, it can also be said that this Western perspective on 
Japanese culture is exactly what Anderson is commenting on. He is making you think 
about language and communication, and  about how we will always view other societies 
through our own lens. We translate other languages along with other cultures according 
to our own framework, which means that there is always a barrier between what 
someone else is saying and what we will understand. 

Still, even if it was Anderson’s intention to open this discussion, other choices 
could have been made to avoid these accusations of cultural appropriation and 
insensitivity. The main reason that people see the Japanese characters of Isle of Dogs as 
flat is, in my opinion not because of the language barrier, but because they are 
underdeveloped. They lack nuanced motivation, which can make them come across as 
one-dimensional. This is a general problem for Anderson and is not limited to the 
Japanese speaking characters of this movie, but it does make him vulnerable to culture-
related criticism. 

Overall, even if Isle of Dogs has its flaws, it’s a movie I find worth watching for its 
cinematography, animation, and directing alone. Additionally, the movie has some 
interesting themes and invites discussion. As someone who really enjoys Wes Anderson 
as a director, I find this one of his strongest movies, especially story-wise. So if you like 
quirky humour, if you enjoy meticulous directing, or if you just really love dogs, this is 
probably a movie for you. Maybe you can go watch it during the next equinox, 
somewhere in between your Wiccan equinox rituals.  

6



Isle of Dogs: Balance and 
Contrast 
“You’re not our leader, we all are!” 

By: Kjelda Glimmerveen 

Did you know that in 2018, the spring equinox took place on the 20th of March? That’s 
probably fascinating to astronomers, who could tell you exactly how the equinox works. 
It could be interesting for historians, who know all about the traditional festivals 
centered around it. People who are into astrology might inform you that during this 
period, the position of the sun combined with the equinox definitely signifies some sort 
of healing period in your life. For me, however, the date of this equinox rings an entirely 
different bell- because Isle of Dogs, one of my most anticipated movies of 2018, came out 
just three days after it.  

Isle of Dogs is an animated stop-motion movie which takes place in a futuristic 
Japan, where all dogs are banished to Trash Island after an outbreak of the dog flu. The 
nephew of anti-dog mayor Kobayashi, a twelve-year-old boy called Atari, bravely 
ventures into the depths of Trash Island to recover his lost dog Spots. Along the way, he 
comes across a team of alpha dogs that assist him in his quest. At the same time, an 
American exchange student named Tracy is investigating the anti-dog propaganda that 
Kobayashi is spreading, as she suspects that there is something fishy going on. 

The release date is not the only connection to this edition’s theme of equinox. As 
the date on which the day and the night are of equal length, an equinox is related to both 
balance and contrast- and Isle of Dogs is full of both.   

The director of Isle of Dogs, Wes Anderson, is famous for his perfectly balanced 
shots, which are often almost neurotically symmetrical. Some of his movies, such as The 
Grand Budapest Hotel, are said to give off ‘dollhouse vibes’ because the level of symmetry 
comes across as unnatural and clearly fabricated. Whether this is a good or a bad thing is 
a matter of debate, but the amount of effort that Anderson puts into his movies is 
undeniable. This is also very clearly the case for Isle of Dogs: symmetry and balance are 
present in almost every scene, and there is an incredible amount of detail in the 
animation. Besides balance, there is contrast in Anderson’s directing as well. His colour 
palettes are always striking and never bland, and the colours in Isle of Dogs are lively 
and vibrant. However, the cinematography is not the only place where contrast can be 
found in this movie; there is contrast present in its themes too. 

At first glance, Isle of Dogs might seem like a movie that is just fun and 
entertaining due to Anderson’s typical quick wit and interplay between characters. 
However, it becomes clear that the story is in fact highly political. Among its themes are 
marginalization, power, and indoctrination: Mayor Kobayashi spreads anti-dog 
propaganda, there are political power games at play, and there is even nazi-like talk of a 
final solution to the ‘dog-problem’. But where the humans of this movie are controlled 
by a totalitarian regime, the dogs on Trash Island team up and work together. All of the 
most important dog characters are alpha males, which means there is not one who lets 
another control them. This point is neatly illustrated when one of the dogs proclaims to 
the other, “You’re not our leader, we all are!” 
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after the Second World War. The soul was commonplace before in the discipline of 
psychology, for example, but has almost been completely absent from it for the last 
seventy years. But when we look outside the field of psychology the concept of the soul 
is still present pretty much everywhere. It can be seen in the ever-present ideology of 
the Dutch Ietsisme or the well-known mantra that people say they are “spiritual, but not 
religious.” And that’s why it’s so interesting for him to study meaning-making and 
spirituality instead. He points out that there are (at least) two ways of doing religious 
studies. The first is deciding on a definition of religion and then studying what falls 
under it. The second, the one that he prefers, is following a cultural studies approach 
that looks at the processes and practices of meaning-making in human societies, and 
here “religion” is just one term among others. In societal and political discourses people 
use certain metaphysical or spiritual assumptions while they don’t give a shit about 
whether this is religion or not. And they are not going to wait until us scholars figure out 
what religion is. 

Moving on to another controversial topic I bring the conversation to the theories of 
Claude Levi-Strauss and Ferdinand de Saussure that state that humans view the world 
primarily in binary oppositions. We discuss how the binary viewpoint makes sense in 
some ways, but that the binary interpretation really restricts the possibility to see 
anything else but those two options. Polarities may provide a sensible alternative. They 
allow for space in between while binaries pretty much squash the space between them. 
This use of binary thinking has been heavily criticized recently by for example gender 
studies and post-colonial studies. These studies try to critically address the workings of 
these binaries in societal debate and identity formation. Von Stuckrad argues that it is 
therefore important to critically reflect on them and study how they are operative in our 
world. In order to increase awareness of these processes he suggests that we make post-
colonial studies and gender studies an integral part of our study programs and learning 
goals.  

He relates an interesting observation from his dean days that on committees often both 
the male and the female committee members would rate the same behaviour differently 
based on the candidate’s gender. For instance, the same behaviour is interpreted as a 
good sign of “confidence” with the male candidate, while a female candidate showing 
that behaviour is often perceived as “difficult to work with”. Therefore, while it is a good 
step to have gender diversity on committees, that’s not enough, if we want to gain real 
equality of chances. He noticed that he would teach about gender biases in class in the 
morning while observing them in the afternoon during job interviews. That can be quite 
frustrating, also because you see how the patriarchal system is reproducing itself in the 
structure of the academy. All you can do is try to raise awareness about it by, for 
example, putting more emphasis on gender and diversity in the study program or make 
small steps such as changing the language in official forms used by the institution.  

We conclude the interview with the statement that it is a very binary and artificial way 
of being a scholar if you cut off your personal life from your intellectual life. Instead he 
argues that we should be critical, raise our voices and address the topics that drive us 
both personally and intellectually, both in class and in our various other activities. 
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On gender diversity and 
how to do Religious 
Studies An interview with professor Kocku von Stuckrad  

“Polarities may provide a sensible alternative.” 

By: Johan Buurma 

Kocku von Stuckrad has been a professor at our faculty and has been for almost ten 
years now. For those wondering why they’ve never had classes from him, he’s been on a 
sabbatical last year and was dean of the faculty for four years prior to that. But now he’s 
back and he’s teaching both bachelor and the Master students again. He explains that 
even though he works in the field of religious studies he’s more interested in related 
topics such as spirituality, metaphysics or meaning-making, rather than in religion itself. 
He is interested in the way people make sense of their world, and religion certainly 
provides for that need, but there is so much more that does that as well, and we don’t 
need “religion” to understand that. In fact, he sees as the basic topics of our studies the 
way that humans, organize and negotiate their relationship with the more-than human 
world. We do not only negotiate our relation with other humans, but also with the non-
human world, which includes, for example, places such as mountains and forests, 
animals, ancestors and sometimes even gods. The term “religion” is not necessary in 
these negotiations, and religious studies should move beyond the limitations of that 
concept to understand how people make sense of their place in the cosmos.  

For him, two major topics in which this discourse manifests itself are nature and the 
soul. This seems to stem from his earlier research in his doctoral research on astrology 
and his postdoc project on shamanism. These projects have led him deep enough into 
what is called New Age, a concept that he doesn’t like so much because ideas about 
nature and the soul (strong part of the “New Age”) have a long history in European 
culture. Many of these topics are linked to philosophical, scientific, and cultural 
traditions in which people have tried to define their place in the world. There is also a 
close connection between spiritual practices and academic research. He calls this the 
“scientification of religion” that has been strong since the establishment of disciplines 
such as anthropology and religious studies at European universities around 1900. 
Looking at (neo)shamanism, this field is heavily influenced by academic ideas about 
shamanism, and many shamanic authorities in North America and Europe have a 
background as academic researchers on shamanism, often with a MA or even PhD in 
anthropology. But actually, we are of course used to religious practitioners who study 
their religion at a university level. We call them theologians.  

Next I ask him what someone who specializes in spirituality does during a sabbatical and 
he explains that being away gave him some time to pick up his research again and write 
a book that is due for release in April. The topic of the book is a cultural history of the 
soul in North America and Europe in the 20th century. He sees a major shift before and 
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From the editors 

The rain is still pouring down on us, but we won’t 
be discouraged; we are excited to present this Dei 
Facto’s spring edition!  The usual suspects are 
already happily walking around in shorts, while 
others are still shivering on the couch covered in 
huge sweaters, but all of us are enjoying the rays 
of sunshine that melt away the last of our winter 
blues.  

This edition is published on the 20th of March, 
which is why it’s dedicated to the spring equinox: 
today, day and night are of equal length. What 
have our sweet (guest) editors done with this 
fitting theme? We travel from the summer solstice 
to a movie about dogs, and from Yin and Yang to 
an interview with one of our professors about 
gender diversity and binary opposites. We hope 
you enjoy this spring edition! 

You can find even more creative outbursts on the 
Dutch side, just flip this Dei Facto upside down.  
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