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REDACTIONEEL
Lieve lezers!

U kunt weer weemoedig uw spiegelbeeld in een 
kerstbal zien glinsteren, ruzie maken met uw broers 
en zussen rond een getemde naaldboom, en al uw 
eten aan laten branden voor een fantastisch 
driegangendiner. Jawel, het kindeke Jezus kraait al 
vanuit zijn goddelijke wiegje: het is bijna kerstmis!

En temidden van al die uitbundigheid kunt u in deze 
editie het tegenovergestelde vinden. Het thema is 
deze keer namelijk zelfbeheersing, de tweede van de 
vier deugden die Dei Facto dit jaar behandelt. En 
daar valt van alles over te zeggen. Want hoe vind je 
geluk tussen uitbundigheid en luiheid in? Hoeveel 
zelfbeheersing heb jij als het aankomt op 
lekkernijen? Hoe maak je eigenlijk een kerststol 
zonder in overdreven paniek te raken? En hoeveel 
zelfbeheersing is teveel zelfbeheersing?

Beheers uzelf niet langer, sla gerust de pagina om, 
dan kunt u dit en nog veel meer lezen in deze 
kersteditie van de Dei Facto. 

Draai natuurlijk ook nog even  het hele blad om en 
geniet even veel van de Engelse helft. En ten slotte: 
wij wensen alle lezers fantastisch mooie feestdagen!

Kjelda Glimmerveen
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GRAVEN IN EEN GRAF 
Door: Kyra-Tiana Kers 

Vrijdag 9 november nam ik deel aan de eerste Achterhoekse Archeologiedag, een dag 
waar professionele archeologen hun vondsten en onderzoek konden delen met het 
publiek, dat voornamelijk bestond uit amateurarcheologen, studenten archeologie en 
geïnteresseerden uit de directe omgeving waar het onderzoek van deze professionals 
plaatsvond. Tussen deze mensen was ik, als religiewetenschapper, een vreemde eend 
in de bijt. En dat werd mij nog duidelijker gedurende de lezingen die gehouden werden 
over archeologisch onderzoek van de Walburgiskerk in Zutphen, en de direct 
daaropvolgende lezing over de Grafheuvels in de Achterhoek en vondsten van 
begravingen in Hummelo.  

Tijdens mijn mastertrack “Religion 
and Cultural Heritage” spraken we 
veel over grafrituelen in Nederland 
en andere culturen. Een voorbeeld 
is de manier waarop we om zouden 
moeten gaan met
gemummificeerde lichamen in 
musea. Zijn deze lichamen een 
object van de wetenschap, of een 

relikwie met een sterke religieuze waarden die vandaag de dag nog steeds 
gerespecteerd dient te worden? Tijdens deze discussies was de betekenis van de resten 
van de overledenen in de context van zijn of haar culturele en religieuze achtergrond 
het uitgangspunt. Dit maakt dan ook dat wanneer de archeologen tijdens deze dag 
spraken over het ‘opgraven van grafheuvels’ en het ‘leeghalen van de graven in de 
kerk’, ik automatisch begon te steigeren. 

Hoewel er binnen de context van de kerk nog enigszins gesproken werd over het 
‘respectvol behandelen’ van de stoffelijke resten, werd er over de botten in de 
grafheuvels gesproken alsof het slechts objecten waren die onderzocht konden 
worden om een beter beeld te krijgen van de tijd waarin ze leefden. En het beeld werd 
nog verontrustender toen er uitgelegd werd dat veel grafheuvels vernietigd zijn door 
de akkerbouw, en dat ook bij het aanleggen van nieuwe wegen, zeker in oudere dorpen, 
veel resten bloot komen te liggen, die dan al door de graafmachines zijn beschadigd 
omdat ze gewoonweg ‘in de weg’ liggen.  

Hoe kan het nou zo zijn dat stoffelijke resten in de kerk met respect worden behandeld 
en keurig netjes, afgestoft en al, weer terug in hun graf worden gelegd, en grafheuvels 
mogen worden ontdaan van menselijke resten zonder enig woord te wijden aan het 
feit dat ook in dat geval de lichamen van religieuze waarden zijn, of in ieder waren.  

“Grafheuvels worden door 
de graafmachines 
beschadigd, omdat ze 
gewoonweg ‘in de weg’ 
liggen.” 
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Nu heb ik een klein onderzoek gedaan, en het blijkt dat grafheuvels wel een zekere 
mate van bescherming hebben: ze staan geregistreerd op de lijst van archeologische 
monumenten, en verkrijgen bescherming volgens de Monumentenwet. Als we deze 
vervolgens raadplegen staat er echter alleen beschreven dat het monument niet mag 
worden ontsierd, beschadigd, of vernield, en dat het dus in stand gehouden dient te 
worden. Een antwoord op de vraag of grafheuvels dan wel niet mogen worden geleegd, 
wordt niet beantwoord in deze wet.  

Verder staat vooral beschreven op verschillende archeologische websites dat de 
overblijfselen die gevonden worden wel zeer zorgvuldig worden opgegraven. Maar de 
reden hiervoor is niet dat het uit respect is voor de doden, maar omdat verlies van 
belangrijke gegevens voorkomen moet worden. Ook worden niet alle grafheuvels 
opgegraven, maar ook hiervoor wordt een andere reden gegeven dan ik had gehoopt: 
als we straks betere technieken hebben, dan moeten er nog wel genoeg ‘originele 
grafheuvels’ zijn voor toekomstig onderzoek. Dat er niet eens gesproken wordt over 
de religieuze context van deze begrafenisrituelen, niet wordt stilgestaan bij wat de 
mensen destijds wilden voor hun doden, en wat onze acties dus betekenen voor deze 
doden, dat vind ik als religiewetenschapper treurig. Ik zou toch ten zeerste willen 
aanraden dat bij dit soort archeologische onderzoeken de ruimte moet worden 
geclaimd om het te hebben over deze religieuze vraagstukken met professionals die 
juist hier verstand van hebben.  

Foto: Grafheuvel in Apeldoorn, bestempeld als Rijksmonument 
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ZOETEKAUWEN ZONDER 
ZELFBEHEERSING 

Door: Lena Tolboom 

Ik loop de trap af richting de woonkamer waar mijn vader TV kijkt. Eigenlijk ben ik op 
weg naar de keuken wanneer mijn blik getrokken wordt door de aanwezigheid van iets 
roods dat normaal niet in de boekenkast staat. Ik zie het meteen en moet lachen. In de 
boekenkast tussen twee reisboekjes in staat een reep Côte d’Or chocola. Zonder twijfel 
heeft mijn moeder die daar verstopt. Côte d’Or is zeg maar echt haar ding. Maar ook mijn 
ding, hoewel ik passie heb voor alle vormen van chocola. En dus is mijn moeder haar 
chocola sinds ik het lustte gaan verstoppen om te voorkomen dat ik haar portie geluk voor 
mijzelf  nam. Sindsdien heb ik een neus voor verborgen eten en zie ik het zoeken van eten 
thuis als een uitdaging. Ik vrees dat mijn reputatie wat dat betreft niet zo goed is. Stiekem 
voedsel zoeken en nuttigen is een traditie die nog komt uit de tijd dat ik vijftig cent zakgeld 
per week kreeg en afhankelijk was van het suikergoed dat mijn ouders wel of niet 
insloegen. Dat doet me denken aan een term die Carr (2010, 38) beschrijft: “the trickster 
– that is: a character whose ability to survive through trickery and lawbreaking is
celebrated”. Het bewonderen van specifiek dit soort verhalen is kenmerkend voor
culturen/volkeren die normaal gesproken het onderspit delven. Zo was dat voor de
Israëlieten en zo is dat ook voor kleine Lena’s die geen of te weinig snoepjes mogen.

Mijn ouders hebben verwoede pogingen gedaan om een schaaltje snoepjes op tafel te 
laten bestaan (dus echt laten staan voor een periode van meer dan een paar uur). 
Tevergeefs, in ons huis is dat een onmogelijkheid want wij zijn allemaal zoetekauwen 
zonder zelfbeheersing. Hiervan ben ik misschien toch het meest schuldig. Maar, het leven 
van mijn huisgenoten zou saai zijn zonder mij en mijn voedseljacht. Voor wie zou iedereen 

anders verstopplaatsen moeten 
bedenken? Ze zouden zich maar 
vervelen. Daarnaast zou ik de 
spanning, de uitdaging en al het 
lekkers (!) missen in mijn leven.  

Het is dinsdagmiddag en iedereen is 
aan het werk. Het perfecte moment 
om die Milka mellow cakes aan te 
breken. Eerder had ik ze al onderin 
de pannenlade gespot en dit is mijn 
kans. Ik hoef niet extra stil te zijn of te 
sluipen. Op mijn gemakje zet ik thee 

en zet het hele pak op tafel. Intussen wil ik net een hap nemen uit mijn derde Milka mellow 
cakeje en dan schrik ik me wild. “Lena toch!” hoor ik ineens achter me. Ik schrik op; 

“Mijn moeder is haar 
chocola sinds ik het lustte 

gaan verstoppen om te 
voorkomen dat ik haar 

portie geluk voor mijzelf 
nam.” 
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adrenaline wordt mijn bloedvaten in gepompt. Met grote ogen van schrik prop ik de 
mellow cake in mijn mond. Wat er ook gebeurt, die kunnen ze me niet meer afnemen. Mijn 
moeder staat in de deuropening die zich achter mij bevindt met haar handen in haar zij. 
Het is te laat om het eten te verstoppen of mee te nemen naar mijn kamer. Voor een 
wisseltruc is het ook te laat. Vroeger deed ik dat laatste met mijn boeken. Vlak voor het 
slapen gaan deed ik dan net alsof ik alweer in een nieuw boek was begonnen en dat pakte 
mijn moeder dan af. Intussen lag mijn echte boek onder mijn matras en die kon ik dus 
lezen tot ik in slaap viel. Ik was een geboren ‘trickster’. Maar die kans was dus verkeken 
op dit moment. Ze kijkt me afkeurend aan.  

Met mijn mond vol mellow cake en mijn hart vol hoop op een milde stemming zeg ik: “Oi 
mam, jij werke toch? Weul jij oo?” Haar blik priemt nog steeds en stilte vult de ruimte. 
Zelfs de mellow cakejes moeten het gevoeld hebben. Ik moet zeggen, het is een tijd geleden 
dat ze mij op heterdaad betrapte. “Inleveren die handel,” zegt mijn moeder dan 
uiteindelijk. Dan kunnen we erom lachen. Als een klein betrapt kind lever ik mijn vangst 
weer in. Even bedenk ik me dat ik de volgende keer het eten met rust zal laten. Deze 
goeiige maar saaie gedachte ging een paar seconden door me heen. Maar trickster 
tradities zijn er om in ere te houden en zowel suiker als spanning zijn te heerlijk om op te 
geven. 

Carr, David M. 2010. An introduction to the old testament: Sacred texts and imperial 
contexts of the Hebrew Bible. Oxford: Wiley-Blackwell. 
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EVEN VOORSTELLEN: DE 
OPLEIDINGSCOMMISSIES 

Door: Céline Garnier 

Weet jij welke verschillende organen er allemaal zijn op onze faculteit? Dei Facto gaat ze 
de komende tijd één voor één langs. Na de introductie van SAM en de faculteitsraad in de 
vorige editie presenteren we deze keer de opleidingscommissies. 

De opleidingscommissie komt ongeveer vier keer per jaar samen om de kwaliteit van het 
onderwijs te evalueren. Dit doet ze aan de hand van de vakevaluaties (die jullie hopelijk 
invullen!) en andere input van studenten. Daarnaast evalueert ze het Onderwijs en 
Examen Regelement (OER). De commissie kan besluiten advies te geven over mogelijke 
verbeteringen of tekortkomingen van het onderwijs en/of het OER. Er zijn drie 
opleidingscommissies op onze faculteit: één voor de bachelor Theologie, één voor de 
bachelor Religiewetenschappen, en één voor de verschillende master tracks en de PhDs. 
In iedere opleidingscommissie zitten zowel studenten als docenten. In de 
opleidingscommissies van de bachelor zitten voor het studiejaar 2019-2020 Kjelda 
Glimmerveen en Annelien Westhuis voor Religiewetenschappen en Yoel Koster en Ben 
van de Wetering voor Theologie. In de opleidingscommissie van de master zitten voor het 
studiejaar 2019-2020 Job Raedts, Céline Garnier en Mauricio Oviedo Salazar. Het is de 
bedoeling dat er zoveel mogelijk verschillende (master)opleidingen gerepresenteerd 
worden in de opleidingscommissies zodat er zo goed mogelijk kan worden geëvalueerd 
over de kwaliteit van alle verschillende opleidingen.  

Studenten die in een opleidingscommissie zitten maken daarnaast deel uit van SAM, het 
medezeggenschapsorgaan van de faculteit. Hierin zitten naast leden van de drie 
opleidingscommissies ook de studentassessor en de leden van de faculteitsraad. Met deze 
groep organiseren wij SAM’s Forum, waar alle studenten welkom zijn om met ons te 
praten en te discussiëren over allerlei thema’s die relevant zijn voor onze faculteit. 

De opleidingscommissies horen graag jullie mening over de vakken. Daarom als afsluiter 
van dit stukje deze oproep namens alle leden van de opleidingscommissies: vul 
alsjeblieft voor ons de vakevaluaties in!

Liefs,  

Céline Garnier namens de OC’s 
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VAN DE REDACTIE: WINTERMUZIEK! 

Je bestelde cadeautjes komen te laat aan, kleine neefjes en nichtjes rennen gillend om de 
kerstboom heen, er vallen kerstballen kapot, en in je achterhoofd voel je de gedachte 
opkomen dat er na de kerst gewoon weer deadlines opdoemen. En wat doe je dan? Laat 
je de paniek toeslaan? Zeker niet. Je slaat een zacht dekentje om je heen, spuit een mega 
lading slagroom op je warme chocolademelk, en gaat even lekker naar wat rustgevende 
muziek luisteren. Hier wat aanraders van onze redactie voor je stressloze winterlijst! 

 Soldier, Poet, King – The Oh Hellos

 Snowman- SIA

 Ceux qui Rêvent- Pomme

 Let It Snow- Frank Sinatra

 The Woods- Sarah and the Sundays

 Have Yourself a Merry Little Christmas- Judy Garland

 Hello My Old Heart- The Oh Hellos

 Your Own Sweet Way- The Notting Hillbillies

 What He Wrote- Laura Marling

 So Oder So- Bosse

 40 Day Dream- Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

 Nombreux- Angèle
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RESEARCH MASTERCHEF 
Chef-kok: Job Raedts 

Daar zijn we dan. Na het daverende succes van de eerste keer dat ik een vaag recept 
maakte voor het plezier van anderen, is hier de tweede maal dat ik mijzelf in mijn eigen 
keuken werp met een opdracht. Ditmaal is het onderwerp van schrijven iets wat te maken 
moet hebben met zelfbeheersing/gematigdheid. Toevallig is er niemand gematigder en 
beheerster dan ikzelf! Door die zelfbeheersing en erg ruwe 
meditatie ben ik dan ook op het briljante plan gekomen om voor 
deze editie, wat tevens de zo-en-zoveelste kersteditie van Dei Facto 
is, een kerststol te bakken! Want wat is er gematigder dan brood? 
Inderdaad! Brood met in drankgewelde rozijnen, heul veul suiker, 
en een stevige hoeveelheid amandel! 

Maar genoeg gelogen. Laat mij u verkondigen hoe 
desbetreffend overgevuld brood daadwerkelijk 
wordt gemaakt. Een kerststol bestaat, zoals velen 
weten, uit een tweetal onderdelen: Brood en 
amandelspijs. Nu kan je beiden van die dingen 
natuurlijk vrij makkelijk en goedkoop in een 
winkel kopen, maar dat is natuurlijk een beetje 
valsspelen (alhoewel het wel veel praktischer is 
voor de mensen met minder vrije tijd). Enfin, laat 
mij nu maar beginnen met vertellen over hoe ik 
desbetreffende dingen prepareerde, anders ben ik 
zo weer vierduizend woorden over niets aan het 
lullen zoals in mijn laatste paper. Allereerst het 
amandelspijs. Ik weet nog hoe ik op een dag 
helemaal had bedacht om dit zoete goed te maken, 
om er achter te komen dat ik een keukenmachine 
nodig had om het te maken. Dus je raadt het al: Ik 

in paniek, wist niet meer wat ik moest doen, en
sloeg dicht. De dag daarna echter, kwam ik erachter 

dat bijna elke internetsite die amandelspijs behandelt gewoon maar wat uit zijn/haar nek 
lult. We leven tegenwoordig immers in een wereld met de uitvindingen ‘poedersuiker’ en 
‘amandelmeel’ (als het goed is heb je dat nog over van de vorige keer dat je mijn recept 
trouw namaakte). Enfin. Het idee is dus dat je 200g amandelen en 200g suiker door elkaar 
hakt in een keukenmachine, maar zolang je de voorverpoederde varianten die ik 
hierboven noemde gebruikt, kan je het ook gewoon met een stevige lepel doen. Vrij simpel 
dus: je roert amandelmeel en poedersuiker door elkaar, gooit er de rasp van een 
citroenschil en een ei bij en mengen maar. Voor je het weet heb je een bruinige substantie 
die letterlijk alles wat het aanraakt plakkerig maakt en zo zoet is dat je tandglazuur oplost 
door het alleen maar te ruiken. Heerlijk. Dit goedje wikkel je daarna op in vershoudfolie 
waarna je het minstens acht uur in de koelkast moet bewaren om iets met magie te laten 
gebeuren waardoor je amandelspijs krijgt.  

Als het deeg dit doet, is het nog niet 
goed. 

“Genoeg 
gelogen.” 
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Hierna raad ik je aan om meteen, niet de dag daarna zoals ik dat deed, een 250g rozijnen 
in een bak te gooien met een scheut van je favoriete sterke drank. Rum wordt aangeraden, 
maar ik heb aangetoond dat Weduwe Joustra ook een prachtresultaat oplevert. Laat dit 
ook een nacht staan om goed de smaken  op te laten nemen door die rozijnen die nu de 
nacht van hun leven hebben. Hierna is het broodbaktijd. Gelukkig is het niet heel lastig dat 
te doen, zolang je maar geduld hebt (daar is die zelfbeheersing weer). Je mengt 350g 
bloem, 40g witte basterdsuiker, 1/2tl speculaaskruiden, wat nootmuskaat, een snuf zout 
en, als je een psychopaat bent, wat gedroogde koriander in een kom, en voegt even later 
de schil van nog een citroen en een zakje (7g) gist toe. Nu heb je een bak met droge meuk. 
Goed gedaan. Om het mengsel daadwerkelijk de naam ‘deeg’ te kunnen geven is er echter 
wel wat meer nodig, namelijk een ei, 150ml melk en 75g zachte/gesmolten boter Zorg dat 
de boter en melk minstens op kamertemperatuur zijn, maar niet zo warm dat ze het ei 
doen stollen (wat overigens wel weer een leuke woordgrap is, gezien ik een kerstSTOL 
maak). Let er daarnaast op dat je, zodra je de melk bij het deeg gooit, je de maatbeker die 
voor je neus staat pakt, en niet het pak melk wat daarnaast staat blindelings in de 
beslagkom gooit. Dan moet je daarna namelijk in een vlaag van paniek met een lepel het 
overschot aan melk uit de kom vissen zonder al die andere ingrediënten op te scheppen. 
(Ik heb een vriend die dit is overkomen).  

Nu je dit zo hebt, kan je de mensen in de 
wereld onderverdelen in twee 
categorieën wanneer je kijkt naar wat er 
met dat deeg gebeuren moet: 
Aanstellers, en mensen die weten wat ze 
doen. De eerste categorie pakt een mixer 
met deeghaken en doet daar iets mee, 
waar de tweede categorie het deeg met 
de hand kneedt tot het, zoals mijn 
moeder mij ooit heeft geleerd, elastisch 
en niet plakkerig is. Makkelijk plakkelijk. 
Hierna komt er weer een stuk geduld 

kijken. Het deeg moet namelijk minstens een uur in een kom, overdekt met een vochtige 
theedoek, rijzen. Dat heeft iets met luchtigheid te maken ofzo. Nadat je een uur naar een 
bol deeg hebt lopen staren kan je de rozijnen, samen met een hand amandelsnippers door 
het deeg kneden, waarna je desbetreffend deeg met een deegroller (of een lege kruik 

juttersbitter) uitrolt, het spijs dat je onderhand uit de 
verpakking hebt gehaald in een rol op het deeg legt, en het
brood dubbelvouwt. Leg nu nogmaals die vochtige theedoek 
over het brood zodat dat gerijs weer kan gebeuren. Na een uur 
ofzo leg (of in het geval van een kleine oven zoals de mijne: 
prop je met grof geweld) je dat brood voor 30 minuten in de 

oven op 200 graden. Als je het goed hebt gedaan, is je brood nét iets minder 
zwartgeblakerd dan het mijne, alhoewel dat een kwestie van smaak is.  

“Makkelijk 
plakkelijk.” 
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HEILIGE HONGER 
Door: Kjelda Glimmerveen 

Misschien heb je even de gedachte tijdens je wekelijkse bingewatch-sessie, terwijl je 
omringd bent door zakken vol kleine Twixjes. “Was er niet zoiets als zelfbeheersing? 
Wilde ik niet gezonder gaan eten?” Je Netflix-mistige brein verdringt de gedachte snel. Je 
bent toch al vijf uur bezig, dus je kan net zo goed dat laatste seizoen even afmaken, en die 
ene zak chips ligt daar ook maar zielig verwaarloosd te worden. Toch weer verleid. 

Ik vermoed dat veel religieuze personen zich hier net zo vaak schuldig aan maken als 
atheïsten, maar voor veel van hen is zelfbeheersing wel een belangrijk onderdeel van hun 
religie. Een speciaal dieet, of zelfs tijdelijk vasten, is daar een voorbeeld van. Denk maar 
aan de vastentijd in het christendom en de Ramadan in de islam. Dit vraagt een enorme 
discipline, maar het wordt vaak ervaren als iets waardevols wat mensen dichter bij God 
brengt. En ook seculiere bronnen lijken aan te duiden dat vasten goed voor je 
gezondheid kan zijn: lekker afvallen, betere concentratie en meer energie. Voor religieuze 
mensen dus dubbel voordelig. Toegeven aan overmaat kan uiteraard een belangrijke 
praktijk zijn. Maar je kan natuurlijk ook naar de andere kant doorslaan: wat gebeurt er als 
je te ver gaat in het vasten voor God?  

Nou, daar is een woord voor: anorexia mirabilis, ook wel bekend als inedia prodigiosa of 
sancta anorexia. Dit is dus ‘heilige’ anorexia, een eetstoornis die veel voorkwam onder 
vooral vrouwelijke religieuze figuren in de Middeleeuwen. Het eerste voorbeeld dat 
hiervan bekend is, is St. Wilgefortis, een al dan niet echt bestaande non uit de vroege 
middeleeuwen. Volgens de legende, die dan wel weer sowieso echt bestaat, was zij zo 
toegewijd aan God dat ze weigerde te trouwen. Ze wilde haar leven aan God schenken, 
beloofde maagd te blijven, en wilde ook niet eten. Zelf beweerde ze alle wereldlijke 
begeertes overwonnen te hebben. Haar vader was iets minder gecharmeerd van haar 
gewoontes, vooral omdat ze niet uitgehuwelijkt wenste te worden, en liet haar zonder 
pardon kruisigen. Het interessante is wel dat St. Wilgefortis volgens de legende ook vroeg 
aan God om haar onaantrekkelijk te maken, en dat ze vervolgens heftige haargroei kreeg 
op haar gezicht en lichaam. Dit is echter óók een welbekend symptoom van ondervoeding 
en anorexia. Of dit dus een godsgeschenk was of onderdeel van een werelds ziektebeeld 
is nog maar de vraag. Het is in ieder geval niet goed met haar afgelopen- en ze was zeker 
niet de enige. 

Vele andere heiligen zouden namelijk volgen. Allerlei aspecten hebben zij gemeen:  het 
waren voornamelijk jonge middeleeuwse vrouwen bekend om hun toewijding aan God 
die zich bijvoorbeeld uitte door maagd te blijven. Soms speelt de dreiging van 
uithuwelijking een rol, en ook zijn er veel verhalen bekend over vrouwen die uiteindelijk 
alleen nog maar hostie wilden consumeren tijdens de eucharistie. Het is dan ook niet 
verrassend dat velen van hen langzaam zwakker en zieker werden en jong stierven.  

Wat bezielde in hemelsnaam deze jonge vrouwen om in feite langzaam zelfmoord te 
plegen? Waarom greep niemand in? En waarom kwamen ze zelf niet tot inzien? Dat vind 
ik persoonlijk best goeie vragen, maar ik kan ze niet allemaal beantwoorden. Wel zijn er 
een aantal theorieën bekend, die goed samengevat zijn in het boek Sancta Anorexia van 
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Rudolph Bell. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat zichzelf uithongeren een poging was 
tot het terugnemen van de controle over hun leven en lichaam. Er zijn in ieder geval 
meerdere gevallen waarin religieuze vrouwen weigerden te eten als protest omdat ze 
uitgehuwelijkt zouden worden, of deze ziekte ontwikkelden in combinatie met een 
uithuwelijking. Ook vandaag de dag wordt anorexia in verband gebracht met een poging 
tot controle, niet zo’n gek idee dus. Bovendien was het ook op praktisch niveau een manier 
om meer vrijheid te krijgen: als heilige maagd waren je kansen om bepaalde dromen na 
te streven toch net iets beter dan als getrouwde huisvrouw. 

Wat ook goed mogelijk is, is dat deze vrouwen gewoon begonnen met vasten als uiting 
van religiositeit. Zoals ik eerder noemde, is dat niet zo vreemd. Echter, als je deze 
bezigheid combineert met een natuurlijke neiging tot perfectionisme en compulsief 
gedrag krijg je al snel ongezonde gewoonten.  

Bovendien was er nog een aspect dat niet meehielp: ascetisch gedrag, zoals 
geheelonthouding en vasten, werd in de Middeleeuwen gezien als heilig, een soort 
bovennatuurlijke zelfbeheersing die verbonden werd met een sterke relatie met God. In 
andere gevallen werden deze vrouwen echter ook beschuldigd van hekserij of duivelse 
praktijken, dus het was niet één en al aanmoediging. Familie smeekten hen natuurlijk ook 
vaak om te eten, maar ze hielden stug 
vol. 

Het zijn dus complexe gevallen: aan 
de ene kant verkregen deze 
religieuze vrouwen meer vrijheid en 
controle, soms zelfs respect en een 
heiligenstatus, maar tegen een hoge 
prijs. Hun omgeving was vaak ten 
einde raad, ze werden bedreigd door levensgevaarlijke beschuldigingen, en de meesten 
van hen overleden jong. Ondertussen waren ze verzwakt en ongezond; Catherina van 
Siena, bijvoorbeeld, kon na verloop van tijd niet meer lopen. Er waren zeker ook gevallen 
waarin religieuze autoriteiten hen beval om te eten, maar zelfs als de vrouwen 
gehoorzaamden werd dit vaak later weer uitgespuugd. In de vroege middeleeuwen werd 
dit niet herkend als tekenen van een aandoening, en hulp was dus ook niet beschikbaar, 
waardoor vele vrouwen een tragisch einde tegemoet gingen zonder enig begrip van de 
omgeving.  

We mogen van geluk spreken dat er tegenwoordig zoveel meer informatie is over 
eetstoornissen. Hoewel onze moderne samenleving op haar eigen manier bijdraagt aan 
problemen zoals een slecht zelfbeeld en ongezonde eetgewoontes, zijn er toch op z’n 
minst veel meer mogelijkheden om hulp te zoeken. Anorexia is niet duivels of goddelijk, 
en zeker niet iets om aan te moedigen vanuit een christelijk perspectief. Leert ook de 
bijbel immers niet dat er geen groter goed is voor de mens dan te eten, te drinken, en zich 
te verheugen (Prediker 8:15)? 

Interessant, toch? Mocht je nou meer willen lezen hierover, dan raad ik het zeer informatieve 
boek Sancta Anorexia van Rudolph Bell aan, en verder een fictief maar even goed boek 
genaamd The Wonder van Emma Donoghue. 

“Leert ook de bijbel niet 
dat er geen groter goed is 
dan te eten, te drinken, en 
zich te verheugen?” 
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GELUK 
Door: Willeke Zigterman Rustenburg 

Alles kan, en jij kunt alles. Hoe vaak hebben wij dit alles wel niet gehoord? Je streven, 
dromen en je harde werk zal worden beloond. Dat wat jij wilt zijn is mogelijk. Werk hard, 
focus en verdien je geluk. Maar vergeet niet te ontspannen, denk aan jezelf. Geld, een 
goede baan, een mooi huis, die dingen maken niet gelukkig. Relaties opbouwen en 
behouden, dat is waar je je geluk vindt. Met die twee tegenstrijdige boodschappen zullen 
de meesten zijn opgegroeid en worden velen 
doorlopend mee om de oren geslagen. Hoewel ze 
beide zeer inspirerend zijn en goede 
boodschappen zijn, zijn ze ook verwarrend. 
Immers je verdient je geluk door hard werken 
naar je droom, of je wordt gelukkig door te 
ontspannen, rustig aan te doen en af en toe een 
VrijMiBo’tje doen. Dus wat is nou het antwoord? 

Zoals elke universitair student onderhand wel doorheeft, of in ieder geval de studenten 
van onze faculteit, wordt hard werken inderdaad beloond met goede cijfers, een leuke cv, 
of de bewondering van medestudenten. Ook krijg je door hard te werken meer kennis, 
wat kan leiden tot een betere prestatie in je latere werkzame leven en wellicht hoger loon, 
al ligt dat dan weer aan welk beroep je kiest. Daarbij nog regelmatig sporten, wat ikzelf 
ook classificeer onder hard werk, en natuurlijk gezond eten waardoor je een gezonde 
geest in een gezond lichaam wordt. Iemand die dus lang, gezond en gelukkig leeft. 

Maar een leven gefocust op studie, sport en eten klinkt toch een beetje leeg. Elke ochtend 
om 6 uur wakker, een uur sporten, ontbijten, studeren, lunchen, studeren, avondeten, 
studeren en slapen. Het klinkt niet als een leven waarvan je gelukkig kunt worden. Dus 
we keren ons maar naar de tweede levenshouding. Een ontspannen leventje dus, lekker 
genieten, doordeweeks Netflix kijken en in het weekend lekker los gaan. Wie droomt er 
nou niet van je hele leven op vakantie te kunnen zijn? Dat is natuurlijk niet mogelijk. De 
huur moet immers ergens vandaan komen, maar met een bijbaantje erbij moet het 
lukken. Daarbij schijnt geluk iets te zijn dat vanzelf komt en je niet moet najagen, dus dit 
moet het ultieme antwoord wel zijn. Maar helaas, dit is het antwoord ook niet. Een leven 
met alleen genot en zonder werk, of met weinig werk, voelt alsnog vaak leeg aan en een 
echte connectie met vrienden mist als je alleen goede tijden met ze kan delen. 

Dan is de vraag dus, wat moeten we nu? Beide wegen naar geluk blijken in een afgrond 
uit te monden en alle hoop op geluk lijkt verloren. Het antwoord staat op de voorkant van 
deze uitgave: matigheid of ingetogenheid.  Of zoals ik mezelf probeer aan te leren als 
christen, niks of niemand mag belangrijker zijn dan God, of niks mag je leven controleren 
behalve jijzelf en God, zelfs geluk moet niet boven alles komen te staan. “Want”, zoals 
Jezus zei: “ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen (...)” (Markus 8: 35, 
NBG51). Wat ook uitgelegd kan worden als: zij die streven naar geluk zullen het geluk 
verliezen. Zij verliezen namelijk uit het oog wat het meest dierbaar is: God en zichzelf. 
Dus sta gematigd in het leven en behoud jezelf.                                            .       
P.S. Als niet-christen moet je dan God wegdenken, maar dat zou ik persoonlijk niet 
aanraden. 

“Niks mag je leven 
controleren behalve 
jijzelf en God.” 
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QUICK VIEW: BEST CHRISTMAS 
ACTIVITIES IN GRONINGEN 

By: Kjelda Glimmerveen 

Ice skating in the city centre 
As you may have noticed, part of the Grote Markt has been completely transformed into 
an ice skating event. Christmas trees and fairy lights are decorating a rink where you can, 
in truly Dutch fashion, skate around to your heart’s content. Don’t forget to take a look at 
the Hollandsche Gebakkraam next to it for some sweet Dutch holiday snacks! 

Groninger Christmas Markets 
What’s Christmas without some 
Christmas markets? The Germans do it 
best, but the Dutch aren’t too bad either. 
Check out the WinterWelVaart along 
the Lage der A, the Hoge der A and the 
Kleine der A from the 20th to the 22nd for 
some beautifully decorated boats and a 
cute market. Or visit the Vegan 
Christmas Market at Em2 on the 22nd of 
December for some sustainable gifts and 
vegan treats. And if you’re prepared to 

travel out of Groningen into the scary world, the Christmas market in Bourtange comes 
highly recommended! 

Christmas in the Stadskerk 
Looking for a more typically Christian event? The Stadskerk organizes some highly 
popular Christmas services every year on the 22nd, 23rd and 24th of December. These are 
free, but you do need to reserve a spot quickly, because these are very busy events! 

DOT Christmas Party 
On the 20th of December, there will be a huge 
Christmas party in DOT Groningen with the 
biggest Christmas bauble in the world! 
Completely free- which means that you have 
to strike early. There will be games, classic 
Christmas music, and if you wear an ugly 
Christmas sweater, you might even win a 
prize.  

           Our very own Kerstgala! 
Last but certainly not least, Gerardus van der Leeuw is teaming up with several other 
study associations to throw a fantastic Christmas party! On the evening of the 19th (the 
very day this edition is published), we will all gather at the Heerenhuis to party our way 
into the holidays. Hope to see you there! 

16



debauchery and many other unhealthy ways of managing a bad life situation. However 
the Salvation Army tried their best despite the backlash they faced from many people to 
pursue the moral betterment of the populace through curtailing this excess. They even 
published postcards with their biggest successes happily adorning it as you can see 
below. 

The Salvation Army [or ‘sally’s army’ as some call them] is nowadays concerned with a 
more global humanitarian effort, albeit not forgetting its roots in the UK. Salvation Army 
contingents have deployed themselves in the Bahamas to help relieve some of the 
disastrous effects hurricane Dorian had there. In addition they have started a campaign 
against human trafficking within Europe.  

I come to think of this 
organisation partly because 
of my mother’s collection of 
pictures of my family 
members from back then she 
has recovered through her 
interest in genealogy. It has 
been a great way for her to 
connect us to our family’s 
past, which is significantly 
poignant around Christmas 
time as the holiday itself is a 
long tradition predating 
Christianity [albeit in a 
different form]. What’s more 
is the Salvation Army I find 
are merely one of the many 
ways in which religious 
values manifest themselves 
in the world. Finally, the 
‘Temperance’ sought after by 
this group was also one of the 
key virtues so long ago in 
philosophical thought of 
Greco-Roman society.  

And with that, dear reader, I leave you with this, even though it is a festive time of year it 
is a time of giving do not forget it and practice your Temperance.  
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THE SALVATION ARMY AND SAVING 
THROUGH TEMPERANCE 

By: Devon Kivlehan 

Its that time of the year ladies and gentlemen, the time when parents get gifts for their 
children, sometimes in shoes, sometimes under a tree, and all the adults drink that funny 
juice that makes them pronounce words terribly. It is also a time for lecture weary 
students to return home to their families and feast on dinner not made in a toaster oven. 
This is the season for giving as it is called and is usually one of excess, towns, shops, 
houses and companies all deck themselves out in festive adornments. This is something 
I’d like to talk about because very often during the Christmas season that excess wraps 
us up in the romanticism of the festivity and we forget about the less fortunate.  

The Salvation Army, the Leger Des Hails I believe they are called here operate 
internationally and do not forget and seek to help the poor, also saving others from excess 
through Temperance – the focus of this issue of Dei Facto -. They are a collection of 
Christians with a prerogative to save humanity in many facets, mainly morally. My 

grandfather and great 
grandfather were members, 
they would play music and 
proselytize in places of ‘sin’ 
to get people to save 
themselves from the evil of 
vice. These places of sin 
would often be bars or 
possibly brothels, pubs and 
so forth. This was during the 
depression era and in 
Scotland, the Salvation 
Army members were 
routinely beaten and 
abused verbally by people 
not content with having 
their ways of dealing with 
life’s hardship bashed on by 
evangelists carrying tubas. 
But hey life was rough back 
then and Scots had a lot to 
be upset about. Rampant 
poverty and poor living 
conditions led to excess in 
drinking, fighting,
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from Helsinki centre to Kuhmo, it takes 8 hours but is a very comfortable ride (yes, there is Wi-
Fi and charging ports) and well worth the effort.  

What to do… in Kuhmo 

Kuhmo is situated in south-east Finland and is becoming known as an alternative to the 
traditional (and touristy) winter holidays to Lapland. The scenery of the area is like nothing I 
have ever seen; vast forests covered in snow stretch as far as you can see, huge lakes freeze 
over in the winter and there is an abundance of 
comparatively undisturbed wildlife to see. Once 
here, there are a great amount of activities to 
choose from. Snowmobiling is a brilliant way to 
explore the landscape; you can go on two hour 
tours or even 6 hour excursions guided by a local 
expert – with prices depending on the length of 
your trip. Another popular activity is Husky 
Sledding, make all your ´Snow Dogs` inspired 
dreams come true and be taken on a ride through 
the forests, rivers and lakes of Kuhmo- an 
experience you will never forget. Again, these trips can range from a two hour tour to a week 
long expedition, so prices depend on what you go for! If you prefer to me more in control of 
your transport over the snow, cross country skiing is a lot of fun and great exercise. I would 
primarily advise this activity for people that have been skiing before, as it is hard work and 
takes time to get right, but there are plenty of beginner slopes and courses for those that are 
new to it!  

Another great activity that is more likely to be in most of our comfort zones is Icelandic Horse 
Riding/ Safari. Within this you will get to ride these beautiful horses through the vast pine 
forest that surrounds the stables, the experience is not only stunning but so peaceful- you go 
out in groups of only 2-4 and the horses are very calm. I did this with the company Kainuun 
Vaellustalli, their stables are beautiful and you can rest assured that both nature and the horses 
are treated with the utmost care and respect.  

At the end of the day after whatever activity 
you decide to do, the best and most Finnish 
way to relax is in a Sauna. These are not hard 
to find… with a population of 5.3 million 
Finland hosts two million saunas, so they are 
really not hard to find and chances are that 
your accommodation will either have one or 
have access to one. Saunas are an important 
part of Finnish culture, they are viewed as a 
place for physical and mental cleansing and 

should be treated with respect. Traditionally, one goes into the sauna without a swimsuit so 
don´t be shocked if you see that. However, it is not necessary and no one will judge you if you 
want to keep your swimmers on! Just make sure you stay hydrated.  
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STUDENT TRAVEL SERIES: CHASING 
THE SNOW IN FINLAND  

By: Lydia Theakston 

Welcome to another edition of the Student Travel Series. For this edition we are going slightly 
more off the beaten track than normal, heading to Northern Europe and into the beautiful 
country of Finland. I am lucky enough to be exploring Finland as I write this, so will be talking 
you through my top picks in both Helsinki and the lesser known town of Kuhmo. I think it is 
probably also important to point out here that it is not that easy to do Finland on a budget, since 
food and drink is expensive here as are many of the activities I will recommend. It is well worth 
the expense however, so save up some pennies and make it happen! 

What to do… In Helsinki 

Helsinki is a beautiful city with an amazing international 
atmosphere, the first thing you will notice in the city 
centre is the (slightly bizarre) amount of huge shopping 
malls available. They are a shopaholics dream but also 
great for the foodies among us, each one boasts tens of 
restaurants with food from all over the world. Within one 
of the malls called Kamppi there is a restaurant complex 
on the top floor with some amazing Asian food and a 
street-food area on the top floor for a more affordable and 
yet equally as tasty dinner. As well as the multitude of 
malls in the city, there is plenty of traditional and 
impressive architecture to see. I would recommend hiring 
one of the Voi electric scooters that you will see dotted 
about, they are so much fun, surprisingly cheap and very 
easy to use. Once you´ve got your scooter, head to 
Helsinki Cathedral – this impressive structure sits on top of a large staircase and is a must see, 
especially for us Religious Studies/Theology students. On the way there you will pass through 
Esplanadi park, a small yet beautiful bit of green that it particularly nice at this time of year 
with Christmas lights, a sleigh you can take a picture in and even a little Christmas market at 
the end. From there head to the harbour, mainly just for a wander around and to admire the 
view. This is also where you will find the Old Market Hall, I would recommend going in here 
whether you want to shop or not, it is a lovely building and just walking around experiencing 
the sights and smells of a multitude of fresh Finnish cakes, cheese, fish, fruit and veg. If you have 
time, you can also take the ferry from here to Suomenlinna, an incredible man made fortress 
spread across seven islands built by the Swedes in the mid-1800s.  

There is so much more to do in Helsinki 
that I have barely touched the sides, but I 
only had 24 hours in Helsinki before 
travelling to Kuhmo – a very different 
place indeed! You can easily catch a bus 

“Save up some pennies and 
make it happen!” 
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INTRODUCING: THE PROGRAMME 
COMMITTEES 

By: Céline Garnier 

Do you know what different organisations there exist within our faculty? Dei Facto will 
be explaining them all to you this year. After the introduction of SAM in our last 
edition, we now present the programme committees. 

The programme committees come together around four times a year to evaluate the 
quality of our education. They do this by reviewing the course evaluations (which 
you’ve hopefully been filling in!) and other input of students. Besides this, they also 
evaluate the (OER?). The committees can decide to give advice about improvements or 
flaws in our education and/or in the (OER?). There are three programme committees 
on our faculty: one for the bachelor track of theology, one for the bachelor track of 
religious studies and one for all the master tracks and the PhDs. In every 
programme committee, there are both students and teachers. In the programme 
committees of the bachelor programmes there currently are the following student 
members: Kjelda Glimmerveen and Annelien Westhuis for Religious Studies, and Yoel 
Koster and Ben van de Wetering for Theology. In the programme committee for the 
master programmes there are currently Job Raedts, Céline Garnier and Mauricio Oviedo 
Salazar as the student representatives. We always try to encourage students from 
different years and tracks to join the programme committees, so that there is a 
complete and diverse evaluation of the quality of all the programmes. 

Students who are part of a programme committee are also members of SAM, the 
faculty’s student participation organization Apart from the members of the three 
programme committees, SAM also includes members of the faculty council and the 
student assessor. With this group, we organise SAM’s forum, where all students of all 
tracks can join us to discuss all kinds of themes that are relevant for our faculty. 

The programme committees rely on your opinions about the courses. That’s why, at the 
conclusion of this introduction and on behalf of all the members of programme 
committees, I would like to ask you: please fill in the course evaluations for us! 

Love, 

Céline Garnier on behalf of the programme committees 
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As it turns out, not only the title of this Master track is extensive, but also the list of tasks: 
essays, exams, presentations, readings, supervisions, an internship, internship meetings 
and of course also the pleasure of writing a thesis at the end. Sometimes, in between all of 
these expectations and endeavors to succeed, I have to wonder: how can I balance my life, 
how can I keep my inner peace in the midst of this study storm? Therefore, first and 
foremost, I practiced moderation and decided to give the lovely task of leading our faculty 
magazine to Kjelda, because I know she will take good care of our child Dei Facto. 
Secondly, I decided to practice yoga and meditation more often. 

So now, the Temperance 
Tarot card lies before you, 
which means you have 
found inner peace and you 
can now feel content with 
your study efforts. If you do 
not feel content yet or if you 
are stressed, please open 
this Dei Facto and look at 
the card, let it remind you 
that you can have a busy 
life, but that you do not 
have to feel stressed. Last 
but not least, I want to 
thank everybody who 
contributed to the Dei Facto 
these past years, and I hope 
many of you will hand in 
articles to Kjelda. 

‘Temperance Major Arcana’, Numerology Sign, adviced on 25 November,  retrieved 
from https://numerologysign.com/tarot/card-meanings/major-arcana/temperance/ 

And  ‘Tarot and Inspiration’, U.S. Games Systems, adviced on 25 November retrieved 
from https://www.usgamesinc.com/ 
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TEMPERANCE: KEEP THE BALANCE IN 
YOUR LIFE

By: Charissa Moorrees 

As students we all 
know the pressure: 
we have deadlines, 
we have exams, we 
have  committee or 
board obligations, 
internships, we might 
not understand the 
assignments of 
professors or the 
feedback might not be 
helpful enough. There 
is a lot I can say about 
temperance, from a 
Christian perspective 
and also from an 
esoteric perspective. I 

will  briefly discuss these perspectives and because this is Dei Facto, prospectus divini in 
oculo hominis, I will give you my perspective on Temperance as well.  

As theologians and religious studies students we know of course that in Christianity, 
temperance is seen as a virtue: moderation and self-restraint are important. Interestingly 
enough, in the tradition of Tarot, which could be seen as a part of Esotericism, the 
Temperance card is part of the Major Arcana and stands for balance, harmony and peace, 
which we sometimes can achieve through moderation and self-restraint. Hence, the 
Temperance card occurs in the Tarot deck only if you have to learn how to balance your 
life or if you have achieved inner peace. 

When I think of Temperance in 
relation to my life as a Master student 
with a disability, I would interpret 
Temperance as finding a balance 
between having a fulfilling life and 
fulfilling my study goals at the same 
time. As some of you might know, I 
have been the editor in chief of Dei 
Facto magazine for the past couple of years and the Dei Facto has been my passion, it has 
been my child. But this year I started my Master Theology and Religious Studies: Religion 
Health and Wellbeing, subtrack Spiritual Care.  

“How can I balance my 
life, how can I keep my 
inner peace in the midst 
of this study storm?”
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WITHERING HUMANITY 
By: Mara Naomi Min 

she could not know 
it was not true. 

her thirst for knowledge 
grew and grew. 

she licked her lips 
and bit her cheek. 

the snake, once silence, 
began to speak. 

not controlling her desire, 
which felt like a burning fire, 

she took a giant bite. 

but He found out, so Eve was doomed: 
while all plants in the garden bloomed, 

humanity lost their blooming right. 
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MODERATION SHOULD BE DONE IN 
MODERATION 

By: Danique Wijnia 

Temperance, restraint or moderation is not something that is easy while on exchange in 
Montréal. There is so much to see, do and experience and so little time.  

Simultaneously following 
five courses at university, 
adapting to a new country 
and culture and trying to 
sightsee and explore can be 
exhausting. All this has 

taught me restraint as well as when it is time to let go and 
enjoy. When to say yes to an ice hockey game and cheer for 
the Montréal Canadians a.k.a. the Habs (they won!) or visit 
the botanical garden. And when to say no, and do some 
much needed catching up on homework. And knowing 
when it’s a good time to go to Quebec city for the weekend 
and spend a ton of money on getting to the nearby 
waterfalls and riding in the gondola lift to go down to said 
waterfalls. Spending a lot of money on amazing food such as crepes and beavertails (a 
fried dough pastry with a maple syrup spread, pecan nuts and chocolate sauce), and 
deciding to paint your own ceramic coaster at 9 PM and regretting that decision, after you 
have been working on it for half an hour and still haven’t done even half of it, because you 
have been up since 5:30 AM. However, choosing only to do a coaster and not a whole 
intricate vase was a form of restraint.  

I think temperance depends on what your definition of moderation actually is and in what 
kind of situation you are. Moderation can be good, but it can also inhibit you from 

experiencing amazing 
things while on 
exchange, you do not 
want to look back and 
have regrets. So, your 
amount of moderation 
is a little bit different 
than back at home.  

I would definitely not miss experiencing the feeling of my mouth being on fire after 
ordering a spicy Chicken Tikka Masala at an Indian restaurant in Montréal, as well as being 
soaked to the bone due to rain in Quebec city on the way to the museum. In my opinion, 
moderation should be practiced with moderation. It is up to you to decide what 
moderation is and when to be moderate.  

“It is up to you 
to decide what 
moderation is.” 
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If you search for the meaning of temperance on Google, you will find it as broad as 
asceticism to simply moderation. This diversity you can also find in our disputation, 
although most of us wouldn’t go as to put a stop to our alcohol consumption. We have a 
lot of different people who each bring their own personality and preferences. We 
emphasize bringing people together at their own pace, without too many obligations, 
offering a low-key environment in the form of a chicken coop. In your time as a student it 
is important to be able to have some fun next to your studies and get to know yourself and 
others, as well as learning about your own level of temperance.  

To conclude, we are a disputation that wants to provide a place for people to get together 
and let loose, a place away from your worries about your studies or your social life and 
talk about whatever you want or find interesting. No strict obligations, lengthy talks or 
long-winded pieces. Some temperance in all this is necessary, but no one will stop you 
from getting those cashew nuts or Trancetto cakes if you really want. 

-S.T.A.O. Alektoor
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TEMPERANCE WITH CHICKENS 
By: Dispuut Alektoor 

Hello to all of you and tok tok! We are S.T.A.O. Alektoor, which is of course the best 
disputation of the faculty (but talk to any other disputation on the faculty and you will 
probably hear the same). You may have heard of us or seen some weird chicken stuff 
around somewhere. In our disputation we mainly focus on having a nice chat with each 
other and to provide an environment where people can blow off some steam and have fun 
together. We have a lot of people in our group who are, or have been, an active member 
in the faculty, so we know how important it is to have some time away from things and be 
able to talk about your experiences. A bit of temperance is also important, of course. This 
is something we hope to provide as Alektoor, a ‘stable’ place to recharge your mind and 
get to know your fellow students, often accompanied by some wine or beer (if you want).  
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program is also the headline of this article, “Every child is worthy of a present”, or in Finnish: 
“Jokainen lapsi on lahjan arvoinen”, as you can see in the image on the previous page.  

The amazing part of this program is that the presents come from individual donors. Lately, In 
many of the popular malls a collection point for the presents has been set up for the month of 
December. As people are doing their Christmas shopping, they can simply drop a present with 
a small description of it (for example what age/gender/interests the present might please the 
most) to a local collection point, from where the youth organisation distributes them to social 
services and the social services forward them to the families they are in contact with. As people 
are quite often already near by the collection point and buying presents, the distribution system 
has been very successful throughout the past years. It can also serve as a moment of self-
reflection to an individual consumer; perhaps there is enough in your budget to make someone 
else happy as well? Perhaps you can put aside your greed, buy one less lipstick, and make a 
random child smile? Or when parents are buying presents for their own children, they can think 
if their child could do with one less, and the same budged can be used to make someone else 
excited for Christmas as well. The system works like a country wide secret Santa, how lovely is 
that!  

I have not yet found a similar system in the Netherlands for Christmas or Sinterklaas, but I truly 
hope that one day there will be one. Obviously, spreading joy is not restricted to official 
donations, but I believe one of the reasons this collection has been so successful is the easiness 
of it - the consumer knows the presents will reach someone in need and it does not require 
much extra effort from the donor since the collection points are in quite convenient locations.  

To conclude this article, I want 
to wish a happy Christmas to 
everyone and encourage you to 
spread joy to the people near 
you. If you find a way. maybe try 
to spread joy even to people you 
don’t know, since Christmas can 
be an unnecessarily stressful 
time for some people due to 
several reasons; let’s try to 
make it even little bit easier for 
those in need, those who are 
lonely, those who are going 
through a hard time, and for 
those who for one reason or 
another cannot go home for the 
holidays. 
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EVERY CHILD IS WORTHY OF A 
PRESENT 

By: Majru-Riika Komulainen

Do you remember coming back to school after a Christmas break as a child, eager to tell 
everyone what Santa had brought you?  I do, and as I look back to that time a certain guilt runs 
through my chest. I was fortunate enough to be able to participate in the comparison of 
Christmas presents with my classmates, and to be honest it never even crossed my mind that 
someone might have not even gotten 
any for some reason, such as family’s 
financial struggles. The celebration of 
consumerism was rooted in us already 
as kids and showing off what Santa 
had brought everyone was a typical 
conversation among classmates in 
between the lessons. I cannot even 
imagine what that must have felt like 
to a kid who didn’t receive anything.

At this point, I could easily start ranting about the true meaning of Christmas being love and 
peace instead of presents, but let’s face it; for a child who comes from an unprivileged 
background and has to listen to his/her classmates brag about all the stuff they got from Santa, 
it is probably not so easy to keep in mind these abstract feelings of love and peace that might 
have been present during the Christmas holiday. For children living in unprivileged families, 
the pain might have started already before Christmas when everyone was planning what they 
are going to wish for from Santa, showing around their letters directed to North Pole that were 
asking for the trendiest toys and clothes. Only when I was  much older I begun to  reflect back 
on that time and think that maybe there was a kid in the classroom wishing for all the same 
things while knowing that similarly as last year, and the years before, that wish is out of reach.  

Few years ago, in my home country a practical solution to this issue was proposed by a 
nationwide youth organisation. It is called the Christmas tree collection (In Finnish, Joulupuu-

keräys). In this 
program, all the 
participants in the 
collection work non-
profit in order to 
provide at least one 
Christmas present for 
children in
unprivileged families. 
The families that 

receive these presents get them through social services in their own area, since most of the 
families in these situations have been, or are, in contact with these services. The slogan of the 

“Christmas can be a stressful 
time for some people due to 
several reasons; let’s try to 
make it even little bit easier 
for those in need.” 
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FROM THE EDITORS
Dear readers!

Once again, you can blink at your reflection in shiny 
Christmas decorations, argue with your brothers 
and sisters around a domesticated pine tree, and 
let all your food burn to prepare for a fantastic 
three-course dinner. Yes, baby Jesus is already 
smiling up at you from his divine little crib: it’s 
almost Christmas!

In the midst of all this excess, you can find the 
opposite in this edition, as we have decided on the 
theme of temperance- the second of the four virtues 
that Dei Facto is exploring this year. And there is so 
much to say about it. How do you keep the balance 
in your life, and how far should you go in 
temperance? Is Alektoor a dispuut of temperance? 
You can also read about some reasons to control 
your spending: perhaps you want to go on a trip, or 
you can use your money to make a child happy. 
Don’t bother controlling yourself any longer, and 
flip the page to read this Christmas edition’s 
articles! 

As always, you can also turn this Dei Facto upside 
down to enjoy some more Dutch articles. And 
finally, lest we forget: we hope you have a very 
happy, very festive holiday season!

Kjelda Glimmerveen

1

mailto:Facblad.ggw@gmail.com



	Nederlands compleet
	Colofon Nederlands
	Check Lena Tolboom
	wintermuziek page
	Check Celine
	FOTOPAGINA
	Check Kjelda
	Check Willeke
	Blank Page

	English complete
	Colofon Engels
	Check Celine English
	Check Charissa
	Check Danique
	Check Mara
	Check Marju
	Devon article version 2
	Blank Page

	Blank Page



