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It is in wat bjusterbaarlik berjocht dat wy lêze yn 1 Samuël 1, mar it is dan ek in
ferhaal mei in dûbele boaiem. En ek mei in aktueel boadskip.
Wy treffe dêr in man oan, dy’t Elkana hjit. Hy wurdt delset mei syn persoanlike
gegevens. Sa wie er ien fan dy, dy’t wer ien fan dy wie, ensfh. oant yn it fjirde
geslacht ta. Twa froulju hie er: Hanna en Penina. By Penina hie er in hiele rige bern,
mar by Hanna net ien. Dy koe gjin bern krije. Dat sil grif de reden west ha, dat Elkana
der in twade frou by nommen hie. Ommers troch jins neigeslacht, en dan benammen
troch de soannen, sil jins namme op ierde bestean bliuwe. Mar der wie fansels ek noch
in hiel praktysk motyf foar in twade houlik. Om’t de âlderdomsfoarsjenning in
ferantwurdlikheid foar de jongere generaasje wie, is it oansetten fan bern in
ynvestearring foar de takomst. Sadwaande hie Elkana troch ek in houlik mei Penina oan
te gean, hiel praktysk hannele.
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Gjin bern krije kinne, wie no ienkear min te akseptearjen, sawol foar in frou as foar in
man. Net allinne yn it âlde Israël wie dat sa. Mar ja, ‘de Heare hie Hanna har skerte
tasletten’, sa stiet der. En dêr wie net folle oan te dwaan. Mar grif waard it ek noch
besjoen as in persoanlike ferflokking fan hegerhân. Yn alle gefallen wie it foar de dan
wol o sa fruchtbere, mar net botte sympatike meifrou Penina in goedkeape manier om
Hanna mei har ûnfruchtberheid te narjen en boppen-op de kast te krijen.
Hanna hie dan ek geregeldwei gûlbuien en dagen dat hja der neat trochkrije koe.
Elkana frege har dan wolris: ‘Hanna, wêrom gûlsto, wêrom ytst net, wêrom bist sa
mismoedich? Bin ik foar dy net mear as tsien soannen?’ Sa fan: ‘Toe ju, do hast my
dochs. Yt no mar lekker dyn brochje op en no net langer gûle’.
In bêste man dy Elkana, ien dy’t it o sa goed bedoelt. Dêr net fan. Want alle jierren as
se mei de hiele hûshâlding yn de timpel yn Silo wienen en dêr oan it offermiel sieten,
dan wie it grutste stik offerfleis steefêst foar Hanna. Alwer, o sa goed bedoeld fan
Elkana. Mar as it oankaam op it uterjen fan har djipste gefoelens, dan koe Hanna neat
by har man kwyt. En sa koe hja yn wêzen net in kant út mei it djippe fertriet dat har
libben behearske.
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In nije tiid
It gebed fan Hanna
Op in kear is de femylje wer yn Silo om it jierlikse offerfeest te fieren. Mar foar
Hanna is it hielendal gjin feest. De emoasjes sitte har oan boppen ta. En wylst de
oaren noflik sitte te snaskjen en har ek de wyn goed smeitsje litte, rint Hanna
ynienen by de tafel wie, siket in stil plakje yn ien fan de byromten fan de timpel en
gûlt dêr triennen as balstiennen. Har hiele sielsfertriet skriemt hja derút.
En hja snokt: ‘Hear fan de hege machten, as Jo wier omsjen sille nei de ellinde fan
jo tsjinstfaam, as Jo om my tinke, as Jo jo tsjinstfaam net ferjitte en as Jo jo
tsjinstfaam in jonkje jouwe, dan sil ik him foar syn hiele libben oan de Heare jaan’.
De âlde pryster Ely komt har dêr dan oer it mad. Ynearsten tinkt er dat er mei ien
fan de dronken feestgongers te dwaan hat. Mar as Hanna him útleit wat der mei har
oan de hân is, dan stelt er har gerêst en seit: ‘De God fan Israël sil jo jaan dêr’t jo
om bidden hawwe’.
Wy witte hoe’t it ôfrint. Hanna rekket yn ferwachting en kriget in jonkje dat se
Samuël neamt. En as er sa âld is dat er fan it boarst ôf kin (yn dy kultuer mei sa’n
jier as trije, fjouwer), dan nimt se him mei nei Silo en wurdt er oan de hoede fan Ely
tabetroud. Want Samuël wie tawijd oan de Heare. Yn Silo sil er in oplieding krije ta
pryster en rjochter. En wy witte dat dyselde Samuël by eintsjebeslút ien fan de
grutte geastlike lieders wurden is fan it âlde Israël.

It giet om wat oars, wat hegers . . .
Mar wat wol dit ferhaal in 1 Samuël 1 no krekt sizze en wat wol it net sizze? Om mei
dat lêste te begjinnen: it wol net sizze dat froulike ûnfruchtberheid te ferhelpen is
troch mar flink en faak te bidden. Sa wurket dat net.
Dat men de berte fan jins bern belibje kin as in godlik geskink is hiel wat oars.
Dat hat te krijen mei djippe gefoelens fan ferwûndering en tankberens om it
mysterieuze fan de berte fan in nij libben. In gefoel fan tankberens foar de berte fan
de lytse Samuël sil by Hanna grif ek meispile ha.
Mar der is mei dit ferhaal neffens my noch wat oars oan de hân. It giet oer it tema
fan de ûnfruchtbere frou dy’t nettsjinsteande dat in bern kriget. En dat stiet yn de
bibelske tradysje net op himsels. Wat hjir bart, giet ommers dwers tsjin de natoer
yn. En dat is no krekt de essinsje en dêrmei ek it boadskip fan it ferhaal.
Dy’t in bytsje thús is yn de bibel, dy wit dat ditselde tema of in tema dat derop liket,
folle faker yn de bibel foarkomt. Tink bygelyks oan Abraham en Sara, dy’t ek gjin
bern krigen, nettsjinsteande alle tasizzings fan hegerhân, en dy’t beiden stokâld
wienen doe’t harren jonkje Izaäk berne waard. Izaäk, de stamfaar fan it folk Israël.
Tink ek oan de berte fan Moazes, dêr’t ek it ien en oar mei oan de hân wie. As troch
in wûnder bleau er yn libben. Moazes, de grutte lieder, befrijer en wetjouwer fan
Israël. Dit binne noch mar twa foarbylden, mar datselde tema komt faker foar yn de
bibel, sawol yn it AT as yn it NT. Tink allinne mar oan de wûnderferhalen om de
berte fan de grutte profeet Johannes de Doper hinne, en fansels de berte fan Jezus
út de faam Maria. It binne ferhalen dy’t ús stik foar stik fertelle wolle, dat wat hjir
bart, tsjin de natoer yngiet en yn striid is mei it natoerlike libben. It hat ommers te
krijen mei wat oars, wat hegers. It hat te krijen mei de Geast fan God.
Israël, dat wol sizze de geastlike tradysje fan Israël, hat syn oarsprong dan ek yn dat
wat boppe de natoer útgiet. It is om samar te sizzen berne út de Geast fan God, de
ruách ‘elohim, dy’t in eigen wei giet, dwers tsjin it natoerlike libben en it natoerlike
minklike stribjen yn.

It giet om de skiednis fan God
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It is net sa maklik út te lizzen en te begripen, wat de aktuele betsjutting dêrfan is.
Mar ik sil it besykje. Wat wy gewoanwei om ús hinne sjogge en dêr’t wy sels ek folop
diel fan binne, dat is it natoerlike bestean. Dat is de maatskippij, dy’t bepaald wurdt
troch in hiel yngewikkeld spul fan patroanen en struktueren dy’t te krijen hawwe mei
ekonomyske belangen en mei machtsferhâldings. En alles is wer it produkt fan lange
en yngewikkelde histoaryske prosessen. Dy’t dêr mear oer witte wol, moat stúdzje
meitsje fan de skiednis yn al syn aspekten. Op himsels tige boeiend.
Mar it giet yn ús ferhaal om wat oars. Want der is ek in geastlike skiednis. Dy hat
fansels wol te meitsjen mei de histoaryske werklikheid, mar dy giet der net yn op.

Dy giet sa syn eigen wegen. Want de Geast fan God waait dêr’t er wol en is gauris
kritysk en skeptysk oer besteande histoaryske patroanen en machtsferhâldings.
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By it oanrekke wêzen troch de Geast kin it gean om hiele gewoane minsken, om
wat har dwaande hâldt oan wearden en noarmen, oan idealen en dreamen.
Minsken dy’t lykas de âlde profeten, wat ferstien hawwe fan dy Tsien Geboaden,
fan dy âlde ferhalen oer God en de minsken, minsken dy’t wat ferstien hawwe fan
de wurden en de persoan fan de Man fan Nazaret. En besykje om dêr wat fan wier
te meitsjen yn har libben.

Berne út de Geast fan God
Yn de Joadske tradysje wurde sokken oantsjut mei ‘rjochtfeardigen’
ofwol tsedaqim. Sokke minsken moat men mei in lampke sykje en
meastentiids bliuwe se ferburgen foar it each fan de wrâld.
Sterker noch, fakentiids binne se harsels der net iensen fan bewust
dat se sa ‘rjochtfeardich’ binne. Mar de Ivige wit hiel goed wa’t it
binne, sa seit dizze tradysje. En salang as der op ierde noch tsien
fan sokke tsedaqim binne, sil God de hân oer syn hert strike, geduld
hawwe en de ierde sparje.
Samuël wie sa’n tsaddiq, in minske berne út de Geast en fan grutte
betsjutting foar syn folk. Yn de bibelske tradysje binne der fansels
mear sokken oan te wizen, mar ek yn ús tiid binne sokke
rjochtfeardigen oan te wizen, minsken oanrekke troch de
Geast, profetyske figueren, minsken fan bliuwende betsjutting foar
de minskheid. Dêrby tink ik oan in man as Martin Luther King en ik
tink oan in man as Nelson Mandela, om ris in pear fan de
aldergrutsten te neamen.
Mar sa binne der ek hiele gewoane minsken oan te wizen, minsken
dy’t op krusiale mominten yn it libben gehoar joegen oan wat hja
fielden as de stim fan God.
Op ús reis nei Israël yn 1997 ha wy ek west yn it holocaust museum
Yad va sjem. Tige yndrukwekkend wie dat . . . En wy ha dêr yn dat
park dy muorre sjoen mei dy nammen fan dy minsken dy’t fan de
steat Israël de Yad-va-sjem ûnderskieding krige hawwe.
Nammen fan de ‘Rjochtfeardigen ûnder de folken’, minsken dy’t joadske meiminsken rêden hawwe út de kloeren fan it nazydom. ‘Rjochtfeardigen’, trochstrings hiele gewoane, sljochtweihinne minsken, mar wol mei it hert op it goeie
plak. Ek hjir yn Earnewâld wienen doedestiids sokke
minsken (sjoch it boekje “Rotmoffen” zei mijn moeder fan Leo Wallage).

Samuel heart de stim
yn de nacht

Binne der noch profeten yn Fryslân?
1 Samuël 1 is in profetysk ferhaal, dat giet oer grutte dingen, oer de Geast fan
God. It is in ferhaal dat ek ús rekket.
Want minsken dy’t har yn har libben oars net liede litte as troch harren materiële
belangen en dy’t altiten de brede wei fan de minste wjerstân kieze, dy binne der
by boskjes. Dy sjogge wol út om de nekke wêr dan ek foar út de stekken en dingen
te dwaan dêr’t se sels net ‘better’ fan tinke te wurden. Dat is de grize massa,
dy’t ek noait oars leare sil.
Mar wy? Wy dy’t de bibel kenne, de âlde ferhalen oer God en de minsken; wy dy’t
de persoan fan Jezus Kristus kennen leard hawwe. Hoe steane wy yn it libben?
Doare wy op krusiale mominten tsjin de grize massa om ús hinne yn te gean en ús
persoanlike belangen oan de kant te setten? Doare wy te szzen: ‘Ho, hjir bin ik it
net mei iens! Hjir doch ik net oan mei!’ Doare wy posysje te kiezen, yn in
organisaasje, yn in bestjoer of wat dan ek? Ek al meitsje wy ússels dêrmei net
botte populêr by oaren? Oardielje wy ek krektlyk as de grize massa of binne wy
dochs wat út oar hout snien? En wol om’t de ru’ach élohim, de stim fan God, de
stim fan Kristus ús dat sa ynjout? Ha wy noch wat fan dat rjochtfeardichheidsgefoel yn ús, wat fan dat profetyske fjoer?
Amen

Rienk Klooster
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De Samuëlboeken
Yn de rige fan preken oer de profetyske literatuer binne wy no ta oan ferhalen út de
boeken 1 en 2 Samuël. Fansels kin men net oer alle ferhalen samar in preek hâlde.
De meast sprekkende ferhalen sykje ik der dan ek wat út en meitsje dêr wat neier
stúdzje fan. Yn de preek besykje ik sa’n ferhaal út te lizzen en oan te jaan hokfoar
gedachten deryn sitte, dy’t ús hjoeddedei noch oansprekke.
De Samuëlboeken mei yn lettere tiid (en ek yn ús bibel) dan wol yndield wêze by de
saneamde ‘histoaryske boeken’, mar it is seker gjin histoaryske literatuer yn
moderne betsjutting. De ferhalen wurde wol ferteld tsjin in bepaalde histoaryske
eftergrûn, mar dy is yn wêzen net sa hiel belangryk en histoarysk besjoen seker net
botte betrouber. Wêr’t it wier om giet, is it profetysk boadskip. En dy is om samar te
sizzen fan alle tiden.

In profeet
harket nei
it wurd fan God
en ferkundiget
Syn boadskip

It boek Samuël yn de bibel
Oer de yndieling fan de Samuëlboeken en it plak yn de bibel is noch wol wat te
sizzen. Fan hûs út, dat wol sizze yn de Hebrieuske bibel en dus yn de joadske
tradysje, hearre se by de profetyske literatuer.
Oarspronklik wiene 1 en 2 Samuël ien gehiel. Hoenear’t de splitsing yn twa dielen
oanbrocht is, witte wy net krekt. It is trouwens ek eigenaardich dat beide boeken nei
de profeet en rjochter Samuël neamd binne, wylst syn dea al yn 1 Samuël 25:1
meidield wurdt. Yn it hiele boek 2 Samuël komt de bêste man dan ek hielendal net
mear foar.
Yn de ‘Septuagint’ en yn de ‘Vulgaat’ leit it noch wer oars. De Septuagint is de
Grykske oersetting fan it Âlde Testamint, dy’t tusken 250 en 50 foar Kristus ûntstien
is yn de grutte joadske mienskip yn Alexandrië (Egypte). De Vulgaat is wer de
oersetting yn it Latyn fan dizze Septuagint, oanfold mei in Latyske oersetting fan it
Grykske Nije Testamint. De oersetter wie Hiëronymus, dy’t dêr fan 390 oant 405 oan
wurke hat. Yn de Roomske tsjerke jildt de Vulgaat noch altiten as de ‘grûntekst’,
wylst de protestanten útgeane fan de oarspronklike Hebrieuske bibelboeken en fan
de geskriften fan it Nije Testamint lykas dy oarspronklik oerlevere binne yn it Gryksk.
It is opmerklik dat yn de Septuagint en ek yn de Vulgaat de beide Samuël-boeken en
ek 1 en 2 Keningen yndield binne yn in rige fan fjouwer boeken, dy’t 1,2,3 en 4
Keninkriken neamd wurde. ‘Basileioon’ yn it Gryksk en ‘Regnorum’yn it Latyn.

Side 4

1 en 2 Samuël en ek 1 en 2 Keningen, foarmje in trochrinnend ferhaal en slute op
elkoar oan. It binne boeken dy’t geane oer it optreden fan tal fan profeten.
It histoaryske dekor is de tiid fan de kenings. Sa giet it oer: it ûntstean fan Israël as
in selsstannich keninkryk; de splitsing dêrfan yn in noardlik en yn in súdlik ryk;
alderhande oarloch en striid; de ûndergong earst fan it noardlike en dêrnei fan it
súdlike ryk. Sa geane de fjouwer boeken oer kenings en profeten. Om't it optreden
fan de profeten dêrby fierwei it wichtichste is, ha wy hjir dan ek yn it foarste plak te
dwaan mei profetyske literatuer. It binne en bliuwe boeken mei boeiende ferhalen,
dy’t ik op skoalle altiten mei in soad nocht en wille oan de bern ferteld ha, mar dy’t
ek o sa nijsgjirrich binne om oer te preekjen.

Rienk Klooster
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De tredde grutte profeet
Israël hat yn de rin fan syn bûnte skiednis lytse en grutte profeten opsmiten.
Yn de bibel komme tolve lytse profeten foar.
Dêrnjonken binne der noch de grutte trije.
Dy folgje elkoar op yn de tiid. Jesaja is de profeet dy’t tafersjoch hâldt op de
hillichheid fan it folk. Syn boek bestiet út trije dielen, dy’t yn de rin fan de ieuwen
groeid binne ta de omfang lykas wy dy hjoeddei kenne.
It boek fan Jesaja bestrykt it tiidrek fan 750 oant 700 foar Kristus.
Dêrnei komt Jeremia, de profeet út Anatot yn byld.
Hy libbet om it jier 600 foar Kristus hinne en is wierskynlik yn 597 foar Kristus as
balling nei Babyloanje deportearre.
Hy lit in persoanlik lûd hearre.
Hy leart ús dat men net út te sjen hoecht nei de rol fan profeet. ‘Om’t ik it wurd fan
de Heare sprek, skimpe en skelle se de hiele dei op my’. Jeremia winsket dat er mar
net berne wie. ‘Wêrom moast ik de memmeskurte út?’ (Jeremia 20:7-18).

Ezechiël
De tredde grutte profeet, dy’t 48 haadstikken op syn namme stean hat, is Ezechiël.
Hy hat as fisionêr profeet yn Babyloanje wurke tusken 593 en 571.
Mei syn folks-genoaten dy’t deportearre waarden út Jeruzalem en Samaria is er meifierd nei ‘the rivers of Babylon’. Hy wie troud, mar syn frou rekket wei (Ez. 24:18).
Oer dizze ‘stoarmfûgel’ ûnder de profeten wol ik it yn dizze bydrage ha. Okkerdeis
lies ik by myn deistige meditaasjes de fizioenen fan dit ‘minskebern’ dat, sa faak as
er oansprutsen wurdt, ‘op eigen fuotten stean moat’.
It boek dat syn foarm krige hat yn in profeteskoalle fan Babylon, set útein mei in
krekte oantsjutting fan plak en tiid. Profeten komme noait samar út de loft wie
fallen. Hja trede op yn in beskate tiid en ek op in beskate tiid yn de skiednis.
Oan de hân fan in tal kriteria is it mooglik om de skriftprofeten derút te kennen.
Sa binne hja fertolkers fan it Boadskip, dy’t fakentiids yngiet tsjin populistyske en
nasjonale langsten. Dêrnjonken sette hja har altiten te war tsjin de kening.
Hja binne it gewisse fan it folk en roppe de leauwigen op ta omkear en ta it
neifolgjen fan de regels fan de Tora. Hja fersette harren tsjin de falske profeten dy’t
it folk nei de mûle prate.

It fizioen fan de wein
Yn de earste fersen fine wy Ezechiël op de fiifde dei fan de fjirde moanne yn it
tritichste jier fan kening Jojakim by it kanaal fan Kebar yn de stêd Tel Avib.
Dêr kriget er in nuver fizioen.
Hy sjocht gleone wolkefjilden, in fjoer fan wjerljochtslaggen en in hoart letter sjocht
er in wein mei fjouwer tsjillen en fjouwer wêzens mei gesichten en fjouwer wjukken.
It is, lykas letter sein wurdt, in ‘merkeba-fizioen’ (in spirituele ûnderfining, dêr't it
bewustwêzen him ferrommet en opstiicht).
Yn in wein giet de fizionêre profeet ta de majesteit fan God yn. Ezechiël is him der
fan bewust dat er tsjûge is fan in ûtsachlik barren.
By it oanskôgjen fan dy ferskining falt er foaroer op de grûn. Mar alle kearen as er
oansprutsen wurdt troch de stim fan de Ivige, moat er wer oerein komme en kriget er
te hearren dat er it Boadskip oerbringe moat . . .
Ezechiël syn boadskip is hurd en frijwat kontroversieel.
Hy jout utering oan syn lilkens oer de sitewaasje dy’t yn Jeruzalim ûntstien is.
Hy ferwyt harren skandalich gedrach en klaget har oan, om't hja om samar te sizzen
fan in moaie frou ta in hoer wurden binne, dy’t harsels oanbiedt oan elkenien dy’t
mar lâns komt.
Nettsjinsteande dat lit God syn folk net yn ‘e steek, want Hy hat begrutsen mei
harren. Yn it boek fan dizze ‘wachter op de muorren’ wurdt elk minske ferantwurdlik
hâlden foar syn dieden. Der wurdt brutsen mei de gedachte dat in kollektyf de
oarsaak is fan de ûndergong fan de stêd. It binne minsken dy’t it ûnheil nei-oan
bringe en dy wenje yn de stêden. Dêrom giet it ûnheil net allinne oer de stêd
‘Mokum’, mar ek oer Tyrus en Sidon, de rike havenstêden, dêr’t alderhande saken
dien wurde.
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Peaskeferhaal
Yn Ezechiël fine wy ek in peaskeferhaal.
Yn haadstik 37 wâdet de profeet troch ‘the killing fields’, in delling
fol mei deadsbonken. It libben is derút. Israël is op in dea punt oankommen. De hope is ferflein. It folk is deportearre en fier fan hûs.
De ballingskip duorret lang. Santich jier sille se yn Babel tahâlde.
Mar dan blaast de profeet op fersyk fan God wer siken yn de bonken.
De sinen hechtsje har wer oanelkoar, de bonken bewege har nei
elkoar ta en passe harsels wer oan- en ynelkoar. Der komt wer libben
yn de deade sitewaasje en de deaden komme oerein út de grêven.
Dy’t it oerlibbe hawwe, krije de tasizzing dat hja wer nei har lân
werom gean meie.
It is Peaske en Pinkster tagelyk. De dea wurdt oerwûn, de siken fan
de Geast fan God wurde ynblaasd lykas ienris by de skepping.
In koart skoftke letter wurdt de profeet yn in fizioen by it hier pakt
en werombrocht nei Israël en Jeruzalim. Dêr kriget er in skets fan it
nije Jeruzalim te sjen. Fan de easterpoarte oant de noarderpoarte
wurdt de stêd opmetten troch in brûnzen ingel-eftich wêzen dat in
mjitroede yn ‘e hannen hat. Dêrnei mei de profeet yn it binnenste
fan de timpel sjen. It profeteboek slút ôf mei in lofliet op de stêd
mei syn tolve poarten.
De stêd kriget in nije namme: Dêr is de Heare!

Ezechiël profetearret
oer de delling mei deadsbonken

Fan it boek fan de tredde grutte profeet is wol sein dat it in nuver
boek is. It is net maklik om alle symboalen en tekens te begripen en
om deroer te preekjen. Mar it is wol ien en al ferkundiging. Hieltiten
wjerklinkt by alle ellinde en deadskens it boadskip:
‘Ik sil harren God wêze en Ik bin yn har fermidden’.
Dêrom giet der gâns treast út fan dizze boekrôle dy’t de profeet
oerlange kriget om dy op te iten (Ez. 3:1-2). Hy docht de mûle iepen,
yt en priuwt dan dat de rol sa swiet is as hunich.

Henk Buning

In minske libbet mar ien kear, mar ast it goed dochst, is dat genôch
Minsken dy’t wier libje, sjocht men komselden. De measte lju besteane, mear net
It is net goed om allinne mar te dreamen, wylst men ferjit om te libjen
Der binne mar twa manieren om te libjen. De earste is as besteane der gjin wûnders.
De twadde as oft alles in wûnder is
Somtiden binne de fragen yngewikkeld en de antwurden ienfâldich
Ast net witst wêrst hinne giest yn it libben, is elke wei goed
Eangst foar de dea is in gefolch fan de eangst om te libjen.
Elkenien dy’t folút libje doar, is ek altyd ree om te stjerren
It libben is krekt fytsen: om yn balâns te bliuwen, moatst trochfytse
It is better dat de wierheid sear docht, as dat in leagen treastget
Jo kinne gjin frede fine, troch it libben te mijen
It libben is hurd. En it is noch hurder ast stommiteiten útheefst
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It libben docht sear. En elkenien dy’t wat oars seit, besiket jo wat te ferkeapjen
Sprek de wierheid, of in oar docht it wol foar dy
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Útnoeging
Foarum en debat oer
Polityk en Religy,
oer
skieding fan Steat en Tsjerke.
Ynlieding: prof. dr. Ruard Ganzevoort,
De Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum
Legewei 14 Dokkum,
26 septimber 2012, 20.00 oere
De hjoeddeiske ekonomyske en politike ûntjouwings roppe fragen op.
Útgongspunt is skieding fan tsjerke (religy) en Steat. Dat betsjut dat Steat en
Tsjerke elk har eigen saken beoarderje en har net mei elkoar bemuoie.
Dy skieding is net sa maklik as it liket: we sjogge dat de oerheid har de lêste
tiid aloan mear bemuoit mei religieuze saken.
Nim it ústel fan wet op it ferbieden fan ritueel slachtsjen, it ferbod op it
dragen fan in boerka, de diskusje oer de wegeramtners en it passyf kiesrjocht
by de SGP.
Ek op maatskiplik mêd binne ferskowings waar te nimmen.
De oarspronklike diakonale taken binne de foarbye ieu hieltyd mear
oernommen troch de Oerheid. Wy libje (noch) yn in fersoargingssteat. Mar de
oerheid lûkt him werom: de boarger moat earst útgean fan eigen krêft.
De fraach foar de tsjerken: nimme wy dy tradysjonele diakonale rol (bygelyks
skuldhelpferliening, itensbanken, it jaan fan finansjele stipe) wer op ús?
Sa ja, hoe dogge wy dat dan? Kinne wy ús as tsjerken bemuoie mei de politike
karren fan De Haach en ús lokale oerheid? Protestearje?
Prof. dr. Ruard Ganzevoort - heechleraar Praktyske Teology oan de VU jout in ynlieding en sil de fragen oer skieding tusken Tsjerke en Steat fierder
foar ús ferkenne.
Professor Ganzevoort is lid fan de Earste Keamer foar Grien Links.
Nei it skoft is der in foarumdiskusje mei:
Wethâlder Sicco Boorsma - ChristenUnie Dongeradiel,
Ds. Gerben Hoogterp - sikehûspastor & riedslid GrienLinks yn Ljouwert,
Pastor Paul Verheijen (RK),
Ds. Yvonne Hiemstra (VCG).

Wy noegje jimme allegearre graach út om diel te nimmen
oan dit foarumdebat.
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Somtiden liket it as oft der in brek yn ‛e skiednis sit, as oft der in folslein nije tiid
komt. Sa‛n brek like der ek te wêzen by de komst fan Alexander de Grutte.
Oeral yn it Middeneasten belibben de minsken dat as in nije tiid. De wrâld like
grutter te wurden as it eigen gea allinne.
Ek foar de goaden waarden de naasjes te lyts, der begûn in gefoel te kommen fan der
binne wol in protte nammen, mar eins is der mar ien God. En dat is dus in God foar
de hiele wrâld.
It âlde begryp fan in oan in plak of in lân bûne godheid waard al yn ‛e Perzyske tiid
oantaast troch it begryp God fan de Himel. Al dy oare goaden bleauwen wol yn eare,
mar waarden mear en mear beskôge as ferskate aspekten en eigenskippen fan in
universele godheid. Dat late ta hiel yngewikkelde godheidkonstruksjes, lykas men dat
bygelyks útbylde sjocht yn de Pleroma fan de Pytagoreërs, útienset en fûl bestriden
troch Irenaeus fan Lyon yn syn boek 1 ‛Tsjin de Ketters"

Alexander de Grutte

In mozayk fan Alexander
de Grutte, dat him
ôfbyldet yn de Slach by
Issus mei de Perzen

Doe‛t de Masedoanjer Alexander sa dryst wie it folle
gruttere en sterkere Perzyske ryk oan te fallen en fuort
de earste slach wûn, gienen de measte ynwenners fan it
ryk der noch fan út dat hy by de folgjende slach tsjin de
oermacht fan de Perzen wol belies jaan moatte soe.
It is tige de fraach oft er fuort de bedoeling hie it hiele
ryk te feroverjen. Ynstee fan nei it sintrum dêrfan op te
tsjen, gie syn earste fjildtocht bylâns de kust nei it
suden. De befrijing fan de Ioanyske steaten like syn
earste doel, en doe't dat hiel maklik gie, besocht er de
havens yn hannen te krijen om de Perzyske float yn de
Middellânske see te isolearjen. En dêrnei socht er help
en helptroepen by de Syryske, Palestynske en Egyptyske
folken, dy‛t him as in helper, befrijer en rêder
ferwolkommen. Doe‛t er de foarmannen fan de oerhearske folken yn it westen
oanskreau om him te helpen en de Perzen ôf te fallen, wienen de Egyptners en de
Samaritanen dêr wol ree ta, mar de Joaden net. De hege pryster wegere syn ied oan
Darius te brekken en Alexander te huldigjen.

Holp God Alexander?
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Mar doe‛t Alexander Gaza ferovere hie en op Jeruzalim oan teach krige de
hegepryster it tige benaud. Neffens it ferhaal by Flavius krige er lokkich yn in dream
oanwizing fan God om de stêd te fersieren, de poarten te iepenjen en mei de
prysters yn har amtshabyt en de oare minsken yn it wyt, de kening yn in feestlike
optocht temjitte te gean en him te ferwolkomjen.
Alexander betoande eare oan God, en begroete de hegepryster en de joaden
begroeten him mei lûd jûchhei. Elk stie fersteld dat it sa noflik ôfrûn, mar Alexander
sei dat er dizze moeting earder sjoen hie yn de dream, dêr ‛t him yn opdroegen wie
Perzië te feroverjen. En hy tanke syn súkses dus oan godlike lieding.
Mei it folk en de hegepryster gie er te foet nei de stêd en brocht offers yn de timpel,
dêr ‛t de prysters him it boek Daniël toanden, dêr‛t syn feroveringen en de goede
ôfrin dêrfan al yn foarsein wienen. Alexander joech de joaden tastimming neffens
har eigen wetten en gewoanten te libjen. En besocht safolle mooglik joaden as
helptroepen mei te krijen en in protte wienen dêr wol ree ta. Sa like ek foar de
joaden de nije tiid goed te begjinnen.
In wrâldhearsker as Alexander moast lykwols rekken hâlde mei alle goaden yn syn
ryk, en de gefoelichheden fan alle minsken dêr om hinne. Dat die er dan ek.
Hy betoande ear oan alle goaden yn syn ryk, en liet op syn kosten oan harren offerje.
In gewoante dy‛t er oernommen hie fan de Perzen, en dy‛t ek syn opfolgers oant en
mei de Romeinen oanhâlden.
Alexander regearre net sa lang, mar 12 jier. En doe foel it grutte ryk yn stikken
útinoar. It joech in protte ûnrêst en striderij, ear't de nije grinzen in bytsje fêst
leinen en dus wie der benammen yn it begjin in protte oarloch en geweld.
Doe‛t de grinzen wat regele wienen en it ryk wat ta rêst kaam gong de wolfeart hurd
foarút.

It Hellenisme
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It kontakt fan al dy kultueren yn ien ryk fan de Adriatyske kust oant de Indus, fan
Masedoanje oant Egypte en Etiopië, fan de Grykske wiisbegearte en de natoergodstsjinsten yn lyts Azië, de Babyloanyske stjerrewichelderij, it Parsisme en it
Yndyske Hindoeïsme Brahmanisme en Bûddhisme. It late troch synkretisme
(it oannimmen út oare kultueren wat jo wol oannimlik taliket en it ferlitten fan
ideeën dy‛t net mear oannimlik lykje, of út de "moade" binne) ta folslein oare
godstsjinstige en sosjale begripen.

It mânske ryk, dat
Alexander de Grutte
yn 10 jier tiid ferovere

En sa ûntstie der in nije kultuer, dy‛t we no it Hellenisme neame. Dêryn krigen
benammen Grykske wittenskiplike, teologyske en filosofyske ideeën, dy‛t folle mear
op de minske en op it praktyske libben rjochte wienen, de lieding. Der waard jild
stutsen yn praktyske wittenskip en it byinoar bringen fan alle bekende kennis en
wysheid. Yn Alexandrië yn Egypte en yn Pergamum yn Turkije, ûntstienen grutte
bibleteken.
Yn Egypte wienen de Ptolomeën oan ‛e macht kommen. Blykber goede bestjoerders,
want de wolfeart groeide dêr hurd. Ptolomeus Lagus hie hiel wat joaden as kriichsfinzenen nei Egypte fierd, mar ek in protte joaden en samaritanen emigrearren dêr
frijwillich hinne of melden har as hierlingen yn it leger.
Syn opfolger Ptolomeus Philadelphus stifte in bibleteek yn de nije haadstêd
Alexandrië. Hy wie dwaande alle beskreaune wittenskip te sammeljen, fansels yn in
timpel, en dat hiet op syn Gryksk ‛Museon‛. Al yn de tiid fan de earste bibletekaris
Demetrius Phalerius hie men dêr 200.000 boeken byinoar brocht, boekrollen fan
papyrus. It groeide letter út ta mear as 700.000.
Papyrus is nochal kwetsber, as it te droech wurdt brekt it, as it te damp wurdt
fergiet it. Elk boek moast dus op‛e tiid wer oerskreaun wurde. Der wie dus in leger
skriuwslaven oan it wurk om dat alles te ûnderhâlden. Ien fan de gefolgen wie dat
der tekoart oan papyrus kaam, sadat de kening de útfier nei Pergamum ferbea.
Yn Pergamum socht men doe om in ferfangend materiaal en makke dat troch hûden
fan keallen, skiep of geiten sa te behanneljen dat men der op skriuwe koe.
Dat neamde men perkamint, en it bliek folle djoerder mar ek folle duorsumer as
papyrus te wêzen!

De Septuaginta
Yn Alexandrië kamen hja ek op it idee de Joadske hillige boeken oer te setten yn it
Gryksk en op te nimmen yn de samling. It ‛gewoane‛ Gryksk wie yn it hiele
Middeneasten de bestjoers- en hannelstaal wurden. Dat oersetten yn it Gryksk wie ek
foar in protte joaden om utens nedich wurden, om't dy it Hebrieusk net goed mear
behearsken. En der wennen neffens Flavius hast like folle joaden bûten as yn Israël.
Foar dat oersetten wienen minsken nedich dy‛t it Gryksk goed yn‛e macht hienen en
minsken dy‛t it âlde Hebrieusk behearsken en de betsjutting fan dy boeken, wetten
en profesijen goed útlizze koenen. Om de joaden geunstich te stimmen hie de kening
op rie fan syn riedslju earst alle Joadske slaven frij kocht, en rike jeften skonken oan
de timpel yn Jeruzalim.
Doe waarden, mei help fan de hegepryster, 72 Joadske skriftgelearden, 6 út elke
stam, útnoege om harren hillige boeken oer te setten. Hja waarden let en set yn
Alexandrië. Alles gie op kosten fan de kening, en sa slaggen hja der yn al dy boeken
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yn 72 dagen oer te setten. Nei dy 72 waard de Grykske oersetting yn it Latyn LXX
Septuaginta neamd, ‛de oersetting fan de santich‛ hja hat foar de fersprieding fan it
Joadske geastlike gedachteguod oer de wrâld fan hiel grutte betsjutting west.

Yntertestamintêr
It wurd "yntertestamintêr" is de no gebrûklike útdrukking foar de tiid tusken it Âlde
en it Nije Testamint. Dêr fine jo net safolle oer yn ‛e bibel, as yn dy bibel de
apokrive boeken net opnommen binne, want dy binne yn dy tiid ûntstien.
Gelokkich ha we dy yn de Nije Fryske Bibel Oersetting wol en yn de lêste jierren
binne der hjir en dêr ek noch oare wichtige boarnen ûntdutsen, lykas de teksten dy‛t
by Qumram fûn binne. Dy jouwe ús in protte ynformaasje oer de ûntjouwing fan it
geastlik libben yn Israël yn dy tiid fan goed 300 jier. En ek Flavius Josephus hat dêr
ferskate haadstikken oer.
Dat it folk Israël ek beynfloede waard troch nije ideeën docht wol bliken út
geskriften dy‛t yn de tiid "tusken de testaminten" ta stân kamen. Yn boeken as
Daniël, Tobit en it boek Henoch, om in pear foarbylden te neamen, fynt men in hiel
oar godsbyld as yn Genesis of de profeten. Boppedat is God dêr omjûn troch geasten
dy‛t ingels neamd wurde, goede of fallene ingels, dy‛t nammen hawwe, en dy‛t út
namme fan God (of de kweade) optrede.
Yn it boek Daniël komt noch in aspekt fan dy tiid foar: dy tiid soe in tiid fan grutte
ferdrukking wêze, foarôfgeand oan de tiid fan de einstriid tusken de Messias en de
antimessias, dy‛t we yn it nije testamint tsjin komme as de antykrist. En dan sil it
oardiel komme en dêrnei it himelske ryk. Men neamd dat eskatology, de lear fan de
eintiid.

It boek Tobit
It boek Tobit fine jo yn de NFBO fan side 1193 - 1203. It is in ferhaal, hast in novelle,
no ris net fan keningen, profeten of legeroanfierders, mar fan gewoane minsken yn
grutte problemen en hoe‛t dy dochs wer oplost wurde en ta in lokkich eintsjebeslút
komme.
De húshâlding fan de fromme Israëlyt Tobit wenne as ballingen yn Ninevee, hja
libben fan de hannel, en besochten de oare ballingen yn de stêd sa goed mooglik te
helpen. Hja kamen yn swierrichheden doe't Tobit syn wurk net mear dwaan koe, om't
hy blyn waard, trochdat er waarme moskestront yn‛e eagen krige hie, doe‛t er bûten
sliepe moast omdat er ûnrein wie, trochdat er immen begroeven hie.
Syn jild rekke op, earst holp famylje noch wat, mar doe‛t dy ferhuze, moast syn frou
Anna om wurk sykje yn de weefhuzen, en doe‛t se ris wat ekstra‛s krige hie, en hy
har beskrobbe, dat se dat oannommen hie, makke se him slimme ferwiten.
Dat brocht him der ta syn need yn in gebed oan God te kleien.
Yn Ekbatana yn Medië klage op dat selde momint in jonge frou har need yn in gebed
ta God. Al sân kear wie hja troud, mar elke kear stoar de man foar dat hy mienskip
mei har hân hie. En no narren har slavinnen har en seinen dat hja sels de oarsaak wie
dat dy manlju stoaren.

It ôfskie
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No hie Tobit noch wat jild te goede fan in hannelsrelaasje yn Ragau yn Medië.
Hy tocht, no ha ik al om de dea frege, mar ik moat earst myn soan Tobias ynljochtsje
oer wat te dwaan as ik stjer, en him fermoanje goed op syn mem te passen en in
goed libben te lieden en in fromme Israëlityske frou te sykjen. Tobias ûnthiet dat
allegear en frege hoe kom ik oan dat jild en hoe fyn ik dy man. Hy gie de stêd yn om
immen te sykjen dy‛t it paad wist en him beselskipje woe. Hy fûn immen dy‛t sei
Azarja te hjitten en famylje te wêzen fan dy man yn Ragau, sadat er de wei dêrhinne
wol wist. Hja praten ôf wat hy foar fergoeding hawwe soe. En doe gie de reis oan, it
hûntsje fan Tobias gie ek mei. Doe‛t se by de rivier de Tigris oankamen en har wat
ferfrisse woenen, waard Tobias oanfallen troch in grutte fisk, hy koe noch krekt
ûntkomme, mar Azarja sei, pak him! Dat die er en doe‛t hja him tamakken, hiet
Azarja him it hert, de lever en de galle te bewarjen, de fisk ieten se op. Doe‛t se
tichteby Ekbatana kamen woe Azarja ha dat se dêr by in man dy‛t Raguel hiet,
oernachtsje soenen, en hy fertelde Tobias it dramatyske ferhaal fan de 7 houliken
van Raguel syn dochter Sara. En it tocht him dat hja wol in geskikte frou foar Tobias
wie. Dy rôp dêr net sa lûd oer, hy woe graach libben wer thús komme!
Dêr wist Azarja wol rie op. Hy soe har wol foar him freegje! Dat sy besleaten it te
besykjen. By Raguel wienen hja tige wolkom, hja blieken noch wat famylje te wêzen,
en de dochter foel by Tobias sa yn ‛e smaak, dat hy stie der by Azarja op oan te

dwaan wat er ûnthjitten hie. Want Tobias koe gjin hap troch de kiel krije ear't dat
regele wie. Dus frege Azarja oan Raguel syn dochter Sara oan Tobias as frou te
jaan. It útstel stie de âldelju en de dochter tige oan. Elk wie it dêr mei iens, en
dus joech Raguel syn dochter Sara oan Tobias as frou, hja skreaunen der in
houlikskontrakt fan en fersegelen it. En doe koenen hja fuort oan it brulloftsmiel.
Nei it miel waard de breidskeamer reemakke. It wie tige spannend hoe‛t dat dy
nacht ôfrinne soe. Mar Azarja hie Tobias útlein wat er dwaan moast. De oarsaak
wie in jaloerske duvel, dy‛t de manlju deamakke hie foardat se Sara oanrekke
hienen. Hy sei: "Do moast hite wijreekjiske krije en dêr it hert en de lever fan de
fisk oplizze. Dat jout in stank dêr‛t kweageasten net oer kinne. Hy sil fuort
útnaaie en silst yn ivichheid gjin lêst wer fan him hawwe.
Sa sein sa dien. Tobias en Sara, noch tige yn spanning, rjochten har yn gebed ta
God om help en barmhertigens. En doe joegen hja har del ta harren houliksnacht.
Doe‛t Raguel de oaremoarns wekker waard, doarst er net sels te sjen oft Tobias
de nacht oerlibbe hie, hy liet syn frou ien fan de fammen stjoere, dy’t seach dat
hja beide rêstich leinen te sliepen en kaam mei dat berjocht by har frou. Raguel
liet it grêf dat er foar de wissigens meitsje litten hie wer ticht goaie. Hy priizge
God, en beoardere in brulloftsfeest fan fjirtjin dagen.
Yn dy tiid liet Tobias Azarja nei Ragau gean om it jild te heljen, en doe‛t dy
werom wie en it feest ôfrûn, gienen se net mei syn trijen mar mei de helte fan
Raguel syn besit oan fee, jild en slaven wêrom nei Ninevee.
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Azarja is in ingel fan God
Al mei al wienen se folle langer ûnderweis as ferwachte wie, dat Tobit en Anna
sieten slim yn noed en tochten har al ferûngelokke.
Doe‛t hja tichteby Ninevee kamen, gienen Tobias en Azarja foarút om alles thús
ree te meitsjen. Hja namen de galle fan de fisk mei en dat smarden hja nei de
begroeting Tobit op de eagen, en doe‛t hja it goed ynwreaun hienen, foelen de
wite plakken der as skilen ôf en Tobit koe wer sjen.

De genêzing fan Tobit
Oaljeferve skilderij fan
Bernardo Cavallino
Museo del Prado, Madrid

It wie grut feest yn Ninevee, sân dagen hâlden hja ek dêr brulloft.
Doe‛t hja dêrnei Azarja syn lean jaan soenen en him út tankberens de helte fan
wat hja út Ekbatana meinommen hienen ta ha woenen, fertelde er harren dat er
net in minske, mar de ingel Rafaël wie, ien fan de ingels dy‛t de gebeden fan de
hilligen foar God bringe. Hy priizge har foar harren leauwe dat bliken út goede
dieden en fermoanne har Gods grutte dieden te ferkundigjen. It geheim fan in
kening moat men stilhâlde, mar Gods dieden moatte ta syn eare iepenbiere
wurde. Doe‛t hja oereinkamen om him te betankjen, seagen hja him net mear.
Dit wie — tige ynkoart — it ferhaal fan de famylje fan Tobit. Dy‛t it neilêze wol, it
stiet tusken de "Wysheid fan Salomo" en de "Wysheid fan Jezus Sirach" yn.
De rabby‛s rekkenen it ta de wiisheidsliteratuer mei in opfiedkundige strekking.
Hoewol't it liket te spyljen yn de ballingskip, is it boek net earder skreaun as nei
300 foar Kristus en it jout in moai byld fan it feroarjen fan tinken yn dy tiid.

Eibert van der Veen
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Eagen iepene foar it bestean fan it kwea
Al wer in tsiental jierren lyn, lies ik foar it earst it boek “Life at the Bottom” fan
Theodore Dalrymple (in pseudonym fan Anthony M. Daniels).
Mei de boeken fan Pim Fortuyn, dy’t ik pas letter lêzen haw, hat dit boek my foar
it earst konfrontearre mei in analyze fan de problemen fan de hjoeddeiske
(fersoargings-)maatskippij. In tige skerpe en krityske analyze, dy’t yn beskate
fermiddens net altyd wolkom is. Ik bin it fierhinne iens mei syn konklúzjes - oaren
binne dat perfoarst net - mar mooglik is dit artikel oanlieding foar guon minsken om
ris wat fan Dalrymple te lêzen.
Theodore Dalrymple is berne yn Londen yn 1949. Syn mem wie in Dútske joadinne,
dy’t foar de nazy’s flechte wie en syn heit wie in Rus. Dalrymple hat oeral yn de
wrâld wurke en wenne: Europa, Súd-Amearika en Afrika. As dokter hat er ûnder
oaren wurke yn Zimbabwe en Tanzania.
Oant 2005 wie er dokter psychiater yn in finzenis en yn in sikehûs yn Birmingham.
Hy skriuwt benammen essays, reisferhalen en satiryske fiksje.
Yn al syn boeken en essays beskriuwt er syn tinkbylden en redenaasjes oan de hân
fan konkrete foarbylden, dy’t er sels meimakket yn finzenis en sikehûs, mar ek op de
strjitte en as ynwenner fan in grutte stêd.

Krityk op de moderne maatskippij

Theodore Dalrymple:
‘Leven aan de Onderkant’
Uitgeverij Spectrum
ISBN 90 274 9917 9
In oar bekend boek is:
“Our culture, what ‘s left
of it”

In tal fan syn tinkbylden binne ûnder oaren:
- de maatskiplike en kulturele elite hat de fûneminten fan ús beskaving en wolfeart
(lykas hurd wurkjen, ynset, selsbehearsking, eigen ferantwurdlikens) oan kant skood
foar kultuerrelativisme en multykulturalisme. Neffens Dalrymple kinne kannibalisme
en islamityske ideeën net lyksteld wurde mei de de westerske, liberale ideeën, dy’t
de basis fan ús beskaving binne.
- De ideeën oer de ferantwurlikheid fan de maatskippij foar alle persoanlike
ûngemakken en misdieden wurde brûkt om minsken te ûntslaan fan har persoanlike
ferantwurdlikens. Elke misdiediger grypt hjoed-de-dei de kâns oan om de
maatskippij, syn opfieding, syn âlden ensafh. de skuld te jaan fan syn eigen
misdieden. Oan de basis fan elk minsklik hanneljen leit altyd in kar, dêr’t de minske
sels ferantwurdlik foar is.
- In foarbyld fan it weirinnen foar persoanlike ferantwurdlikheid is dat moardners en
mishannelders hieltyd wer sizze: “It mes die it” of “Ynienen lei se op ‘e flier mei in
gat yn ‘e holle”. Slimmer noch fynt Dalrymple it, dat hiele rigen rjochters en sabeare
helpers meistimme yn dit ôfskowen fan de eigen ferantwurdlikens.
- De oplossings fan de oerheid om kriminelen en sosjale profiteurs op it rjochte paad
te bringen, wurkje ornaris net. It hat laat ta in hiele yndustry fan amtners en oare
sosjale wurkers, dy’t har nei in pear jier realisearje, dat se sinleas wurk dogge, mar
har baan net ferlieze wolle en sa in doelleaze burokrasy yn stân hâlde.
- De ideology fan de fersoargingssteat taast de eigen redsumens fan de minsken oan.
It ûntkennen fan dy eigen ferantwurdlikens makket minsken ôfhinklik fan ynstitúsjes
en helpt de ûnderklasse net, mar hâldt har krekt yn stân.
- De klam op eigen persoanlike frijheid hat benammen foar de minsken dy’t hjir net
mei omgean kinne desastreuze gefolgen hân. Benammen frije seks fynt Dalrymple in
ramp. Wylst it foar de boppeklassen beheinde negative gefolgen hat, is it in ramp
foar de legere sosjale klassen: brutsen gesinnen sûnder heit, in soad oergeunst en
húslik gewelt yn relaasjes, drugs– en alkoholproblemen ensafh.
Understeand folget in lyts haadstikje út ien fan syn essaybondels:
“Second opinion: berjochten fan in dokter út de binnestêd”
De oersetting is fan de skriuwer fan dit artikel.

Eagen iepene foar it bestean fan it kwea
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Medyske studinten komme by my op les, nayf en ûnskuldich, en allegearre ha se der
sin oan. Foar it meastepart, binne se opfallend ôfkomstich út de middenklasse,
nettsjinsteande it stribjen fan de oerheid om de wittenskip fan de bourgeoisy te
ferfangen troch dy fan it proletariaat.
It kontakt fan dizze studinten mei de minder moaie kanten fan it libben, hat ornaris
òf oerflakkich òf alhiel teoretysk west. Hja ûnderstelle noch altyd dat de measte
minsken reedlik en fetsoenlik binne en har oan wetten en regels hâlde, dat hja fan
har bern hâlde, ensafh. Tsjin de tiid dat se my — in wike letter — wer ferlitte, is har
fisy op it libben fertsjustere. Har eagen binne iepengien foar it bestean fan it kwea.

Fansels, oan ien kant bin ik bliid dat der noch ûnskuldige minsken binne,
nettsjinsteande alle machten dy’t tsjin har gearspanne. Oan de oare kant is it
dochs wol alarmearjend, dat minsken har hiele libben trochbringe kinne yn in lyts
lantsje lykas uzes sûnder ek mar ienige kennisse fan in wichtich part fan dat lân.
Unwittendheid, yllúzjes, doelbewuste blinens en “wishful thinking” hawwe de
liedende prinsipes fan de Britske oerheid west.
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Trije foarbylden
Hoe jong komme dy medyske studinten no by my oer! Okkerdeis stjoerde ik ien
der op út om in pasjint te ûndersykjen, dy’t sawat like âld as him wie, mar dy’t
hiele oare ûnderfinings mei it libben hie as him. De heit fan de pasjint - of moat
ik sizze ynseminator— wie ferdwûn sa gau as er berne wie. De mem socht in oare
gewelt-diedige sûplap as har oankrûper en dy efterfolge it bern fan har eardere
frijer mei in obsessive kwea-aardigens, troch him te slaan en te mishanneljen.
Ien kear wie er sels mei syn auto oer him hinne riden.
Doe’t er 14 jier âld waard, besleat mem dat er oer en tefolle wie en sette him út
hûs en moast er himsels rêde. It is net nedich om te sizzen, dat de rest fan syn
libben oan no ta gjin súkses west hie; doe’t er dus immen fûn dy’t him in sabeare
fatale doasis heroïne jaan woe, griep er syn kâns.
De folgjende pasjint wie in moslim famke, dy’t troch har heit fan skoalle helle
wie doe’t se 12 jier wie om te trouwen mei in man fan 60 jier yn Pakistan om
tefoaren te kommen dat se ymmorele westerske ideeën krije soe.
Gelokkich wie dy man stoarn doe’t se noch mar 16 wie en hja wie wer thúshelle
om in noch âldere buorman te trouwen. Hja hie ferskate kearen besocht om út te
naaien, mar se wie hieltyd wer oppakt en werombrocht nei in fetsoenlik libben
fan húslike en seksuele slavernij.
Dy middeis, ûnderweis nei de finzenis mei myn studint, frege ik him om in
sabeare tsjinstelling op te lossen. Oan de iene kant is it sa dat minsken dêr’t
ynbrutsen is of dy’t op ‘e dyk bestellen binne, de plysje fan gjin inkeld nut fine.
It liket wol of fynt de plysje soks fier ûnder har hege weardichheid. Oan de oare
kant sitte ús finzenissen fol fan residivisten, dy’t oppakt binne foar ynbrekken of
berôving. Hie er dêr ek in ferklearring foar?
Gelokkich holp de earste pasjint yn de finzenis. Fan de lêste 16 jier fan syn libben
hie er mar 3 moanne net yn de finzenis sitten en yn dy moannen hie er 4 bern
oanset.
Ik frege him: “Sitsto leaver yn de finzenis?”
“Ik fiel my feiliger”, antwurde er.
“Dochsto dan dyn bêst om pakt te wurden, ast wer in misstap begiest?”
“Ik fyn it net slim om pakt te wurden. Diskear haw ik mar 4 dagen frij west.”
Myn studint wie stil doe’t we de finzenis ferlieten. It is ek wol in hiele soad om
yn ien dei te learen.

Theodore Dalrymple/
Anthony M. Daniels

“Nature versus nurture”
De diskusje oer wêr’t de eigenskippen fan in yndividuele minsk weikomme.
It is fan oarsprong in filosofyske diskusje dy’t him beweecht tusken twa utersten:
1. Nature (oanlis en ôfkomst):
Alle eigenskippen fan in yndividu binne te ferklearjen troch syn ôfkomst en syn
genetysk materiaal.
2. Nurture (opfieding):
De eigenskippen fan in minske wurde bepaald troch syn opfieding en troch de
fermiddens dêr’t er opbrocht wurdt.
Salang’t de moderne genetika noch gjin dúdlik útslútsel jaan kin, sil it debat wol
hinne en wer slingerje tusken dizze twa.
Oan dy diskusje foeget Dalrymple in tredde stânpunt ta: in minske hat de frijheid
om te kiezen tusken goed en kwea. En neffens him kieze in soad minsken foar it
kweade en it maklike. As psychiater sil er sûnder mis bekend wêze mei it wurk fan
de Amerikaanske filosoof en psychiater Thomas Szaz, dy’t hjir syn libben lang
ûndersyk nei dien hat.
It binne nijsgjirrige fragen foar in minske (en seker in kristen) om ris oer nei te
tinken: bin ik, is myn libben bepaald troch myn komôf (lykje ik op heit of mem yn
gedrach?) of is it myn opfieding (troch âlden of ûnderwizers) of ha myn eigen,
bewuste keuzes de trochslach jûn yn it stal jaan fan myn libben?

Jan Lautenbach
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I n k e n i n g s d ra m a
Alle jierren wurdt yn de simmermoannen yn Diever yn Drinte in stik fan William
Shakespeare opfierd. In is in lange tradysje dêr’t altiten amateurs optrede. Fan lang
ferlyn heucht my noch de opfiering fan King Lear, it oangripende ferhaal oer in âlde
kening dy’t syn plak net ôfstean wol en yn dan yn de slach rekket mei demoanen.
Mar it binne net net altiten trageedzjes. Dizze simmer wurdt it stik A comedy of
errors (in kloft fan fersinnen) opfierd. It ferhaal spilet him ôf yn Syracuse. Der binne
twa minsken mei de namme Alphonse en harren ferwikseling jout oanlieding ta de
nedige betizing. Dit stik waard troch Shakespeare yn itselde jier skreaun as it
keningsdrama Richard III. Ik haw it wer ris lêzen yn de dagen fan it Hollân-festival en
seach ek de oankundiging fan it ôfskied fan Gijs Scholten van Aschat, dy’t de haadrol
dêryn spilet. Der binne fan dit stik de nedige oersettings makke.
In tal dêrfan haw ik lêzen, mar hâld it op dy fan Gerrit Komrij. Shakespeare hat him
by it skriuwen fan dit stik basearre op de oerlevering neffens de Tudor-dynasty.
Hy beskriuwt it hûs fan York as in keppeltsje dogenieten, dy’t it hâlde mei dieven en
dy’t allinne hingje oan geskinken en omkeaperij.

De feitlike histoarje
Richard III wie in midsieuske kening. Yn Ingelân bestie yn dy dagen it
‘bastert feodalisme’. Kastielhearen en hartoggen setten frijwat bern
oan by harren personiel en guon dêrfan krigen dan in plak yn de
stambeam fan de femylje. Dat gong ek sa by de femylje Plaganet, dy’t
twa stagen hie: dy fan Lancaster en dy fan York. Richard hearde ta de
lêste Yorkers. Hy libbe fan 1452 oant 1485. Yn de skiednis hat er in
minne namme krige. Hy wurdt beskreaun as in tirannyk en fûleinich
hearskip. Dizze soan út it hûs fan York ferliest yn 1460 syn heit, as dy op
30 desimber fan dat jier deade wurdt. Syn âldere broer sil in jier letter
omkomme, op 31 desimber 1461, yn de slach om Wakefield.

‘The maligned king’
Fan Annette Carson
Ien fan de bettere boeken
oer de kontroverzjele
Kening Richard III
The History Press. 2008
ISBN: 978-0-7509-4973-6
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Foar syn oplieding wurdt Richard nei kastiel Middleham yn Warwick
oerbrocht, dêr’t er opgroeit mei syn broer en syn suske.
Troch bemiddeling fan syn omke Neville kriget er de titel fan ‘duke of
Gloucester’. Foardat Richard oan de puberjierren ta is, hat er al hiel
wat meimakke. As jonkje fernimt er al betiid dat it minsklike kwea
gauris de oerhân hat en hy leart ek om him dêrtsjin te wapenjen.
Fan syn omke kriget er de oplieding ta kroanpretindint, ien dy’t
elkenien oan de kant reaget dy’t him yn de wei stiet.
Dêrmei waard it libben fan de jonge Richard in kant út stjoerd dy’t him
letter needlottich wurde soe. Op Middleham rekket er befreone mei
Francis Lovell, dy’t him oan it lêst fan syn libben ta trou bliuwe sil.
Dêr komt er ek yn de kunde mei Anne Neville, dy’t dêr as lyts bern al
ûnderbrocht wie. Hy hat op Middelham in hiele lokkige tiid, wurdt
fereale op Anne en trout letter mei har.
As hartoch fan Gloucester lit er him sjen as in tige from katolyk, dy’t moarns betiid
missen hâlde lit foar syn personiel.
Hy waard troch harren sjoen as in ‘good lord’. Hy stiet syn broer Edward IV by, as dy
troch opstannelingen oanfallen wurdt yn de slach by Tewkesbury. As beleanning
derfoar kriget Richard dan lân en besit yn it noarden fan Ingelân. As syn broer,
kening Edward IV yn 1483 ûnferwachts komt te ferstjerren, lit er twa jonge bern
efter. Richard wurdt dan harren protector, dat wol sizze harren fâd. De boargers
litte yn dy tiid harren wee-rop hearre: ‘Wee, wee, it lân dat troch in bern bestjoerd
wurdt’. Omdat er bang is foar de ynfloed fan de mem fan de beide bern, lit de
protector syn omkesizzerkes yn de beruchte Tower ombringe. Hy lit himsels yn
Londen ta kening kroanje en him yn ‘e glêzen wein fan de Tower nei de Westminster
Abbey ride. Syn keningskip soe lykwols net lang duorje. Twaëntweintich moanne
letter is it al foarby. Henri Tudor, greve fan Richmond, komt dan mei in leger
oanhingers oan yn de haven fan Milford. Hy giet de striid oan mei it leger fan de
Yorkske kening en Richard III stjert (troch ferried) op it slachfjild.
Shakespeare hat it libben fan Richard III werjûn. Yn de prolooch fan it stik stelt de
hartoch fan Gloucester himsels foar. Hy neamt himsels ‘skeind’ en ‘net ôf’, ien dy’t
‘op in glûpske wize op de wrâld set wurden is om dêr al te betiid sykhelje te
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Ts j e r k e t s j i n s t e n
Datum

Tiid

Foargonger

Plak, omskriuwing

9 septimber 09.30 oere
16 septimber 09.30 oere

Ds. W. Tinga, Grins
Frou E. Stellingwerf-Vinke

23 septimber 09.30 oere
30 septimber 09.30 oere

Frou J. Mulder-Vogelzang, Yndyk
Ds. Van Gulick, Drachten

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Startsnein
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke

Earnewâld

7 oktober

09.30 oere

14 oktober
21 oktober
28 oktober

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fryk Oekumenysk Wurkferbân
m.m.f. it blokfluitensemble û.l.f. Ep Willems
Ds. Van der Ploeg, Snits
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Ds. L. Adema, Garyp
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Frou E. Stellingwerf-Vinke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke

4 novimber
11 novimber
18 novimber
25 novimber

09.30
09.30
09.30
19.30

Dr. R. Klooster, Ljouwert
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. Huitema, Drachten
Dr. R. Klooster, Ljouwert

Fryk Oekumenysk Wurkferbân
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Betinkingstsjinst, lêste snein tsjerklik jr

Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum
C. de Boer-Bergstra, Sk’goutum
Dr. R. Klooster, Ljouwert

FOW Itens-Hinnaard
FOW Itens-Hinnaard
FOW Itens-Hinnaard

oere
oere
oere
oere

Itens-Hinnaard
30 septimber 10.00 oere
28 oktober
10.00 oere
25 novimber 10.00 oere

Sleat, Wurkferbân Súdwesthoeke
2 septimber
14 oktober
11 novimber

10.00 oere
10.00 oere
10.00 oere

Dhr. H. Giliam, Penjum
Ds. C. Waringa, De Jouwer
Pastoar B. v/d Wal, Drachten

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Sw-Frl
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Sw-Frl
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Sw-Frl

Ds. W. Tinga, Grins
Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Ds. G. Visser, Wâlterswâld

FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum

Hegebeintum
2 septimber
7 oktober
4 novimber

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Hantumhuzen
16 septimber 09.30 oere
21 oktober
18 novimber

09.30 oere
09.30 oere

Ds. G. Hoogterp, Ljouwert
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
m.m.f. blokfluitensemble ‘It Kwartet’
Da. G.de Boer-de Boer, Easterein
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
Da. T. de Boer, Frjentsjer
Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD
m.m.f. koar ‘Canzone’ ûnder lieding fan Jaep Meems

Hjerbeam
16
30
14
28
11
25

septimber
septimber
oktober
oktober
novimber
novimber

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere
oere

Dhr. H. Giliam, Penjum
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Ds. J. v/d Meer, Akkrum
Dhr. L. v/d Ven, Aldeboarn
Ds. Tj. Wever, Rutten
Ds. K. Visbeek, De Westereen

FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam
FOW Hjerbeam

Kopij foar de Earn
Kopij foar de folgjende Earn kin foar freed 16 novimber 2012 ynlevere wurde by
Tine van Minnen. De redaksje wiist der op, dat stikken wol ris ynkoarte wurde
(moatte). Foar har dy’t net goed Frysk skriuwe kinne: ek artikels yn it Nederlânsk
binne wolkom. Wy sette it wol oer.
Wy stelle it tige op priis as der by de artikels passende foto’s en/of yllustraasjes
meilevere wurde. Ek it sels yndielen fan de artikels mei tuskenkopkes besparret de
einredaksje in soad wurk.
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De Earn
Útjefte fan it
Frysk Oekumenysk
Wurkferbân Earnewâld
Skriuwerskip fan it FOWE
en fan redaksje en administraasje
fan de Earn:
Tine van Minnen
Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld
Tillefoan (06) 20 60 04 09
E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl
Ûnder redaksje fan:
Dr. Rienk Klooster, (06) 39 60 96 64
E-post: klooster.rienk@gmail.com
Tine van Minnen
Drs. Yvonne Hiemstra,
E-post: yvhiemstra@hetnet.nl
Jan Lautenbach, (06) 10 92 48 08
E-post: jan.lautenbach@kpnplanet.nl

Meidielings
Jeften
De ponghâlder fan it Wurkferbân wol alle minsken dy’t it Wurkferbân
betocht hawwe mei jeften tige tank sizze foar har bydragen.

Abonnemintsjild
Op 29 maaie ha wy it abonnemintsjild foar 2012 (€ 10) automatysk
ynkasseare. Wy fersykje de minsken dy’t ús net machtige hawwe ta
automatyske ynkasso om dat bedrach sels oer te meitsjen.
It nûmer fan de bankrekken stiet hjirneist.
Yn it foaren tank.

Earnewâldster Rûnte
De kommisje ER wiist der op, dat it noch altyd mooglik is, om jim
yn te skriuwen foar it winterskoft 2012 - 2013.
Meitsje dan € 30 oer op bankrekken 29.89.25.664
Foar mear ynformaasje sjoch op www.fowe.org of skilje mei
Tine van Minnen.

Port Betelle

FOWE bankrekken: 34.98.14.058
ISSN 1878 - 4348
By ferkeard adres werom nei: Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld

moatten, dy’t dêr noch net heal klear foar is, breklik op ‘e gong en wol sa ûneachlik dat de
hûnen, as dy my omhingjen sjogge, begjinne te byljen’.
Sa ‘wurdt de haadpersoan troch de dichter út Stratford-on-Avon úttekene. Yn it stik dat út fiif
akten bestiet, komme de froulju en de sibben fan Richard opdraven.
It is fan grutte klasse om te sjen en te hearren hoe’t de froulju it yn de kant sette tsjin de
man, dy’t hja sjogge as de moardner fan harren manlju en bern. It stik ûntjout him stadichoan
nei de ein ta. As op it lêst de held fan it hynder falt, sprekt er de histoaryske wurden:
‘A horse, a horse, a kingdom for a horse’ (In hynder! In hynder! Myn keninkryk foar in hynder!).
As er stoarn is, wurdt er op de rêch fan in hynder lein en nei Leicester brocht, dêr’t it folk dan
mei eigen eagen sjen kin dat harren kening ferslein is.
As men de lêzing fan Shakespeare ferlikenet mei de werklikheid, dan kin men sjen dat it
histoaryske gegeven troch de bard (folksdichter) ombûgd is ta in echt keningsdrama.
Shakespeare hat tankber gebrûk makke fan de kroniken lykas optekene binne oer de lêste
kening fan York. Dy dekke trouwens de wierheid net. It soe oant yn it begjin fan de 20e ieu ta
duorje eardat der in minder ûngeunstich byld fan Richard III nei foaren brocht wurdt.
Nettsjinsteande dat, is it prachtich om de stikken fan Shakespeare te sjen, itsij yn it teater yn
Diever, itsij op it poadium fan de skouboarch yn Rotterdam, dêr’t fan 29 augustus oant en mei
1 septimber 2012 dit keningsdrama Richard III opfierd wurde sil.

Henk Buning
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