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Wie wij zijn wordt zichtbaar in het gedachte
beeld dat de zon beschijnt. Een boerderijprofiel. Nanachtvorst heeft de schapewei
gewit. Geboortevlies besluit de grachten
te dun om wat er in het water overnachten
wou: de wil om weer te worden als zij
die ons voorgingen. Zo voorbarig vrij
zijn wij hier besloten in het hier verwachte:
kijken beherbergt ons, wij zijn het beeld.
Eindelijk samenvallen met de vroege
morgen. Bevroren dauw. Een taal die zwijgt.
Geborgen in een bomenrij, geneigd
tot luisteren naar wind. En die ons droegen:
portretten aan de wand. Gelijst. Vergeeld.

Yn dit nûmer:

De dichter
C.O. Jellema
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Boppesteand gedicht fan C.O. Jellema is nei myn betinken ien fan de juwieltsjes dy’t
de Hollânske poëzije ryk is. Njonken it weemoedige taalgebrûk, mei syn langstme nei
ferfleine dagen, giet dit wurk fan Jellema oer in pynlik, mar ek wêzentlik tema:
dat fan de dea.
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Cornelius Onno Jellema waard berne op 9 septimber 1936 yn Grins. Hy ferstoar op 19
maart 2003 yn syn wenplak Leens. Syn libben wie ferweve mei it Grinzer plattelân.
Jellema hat op skerpsinnige wize, sa’t dy him eigen wie, de gefolgen foar it plattelân
fan de sekularisaasje en de ûnttsjerkliking observearre. En it gie him oan it hert.
Dat er hjir moederaasje mei hie is net sa ferwûnderlik. Hy wie de âldste fan trije
soannen, berne út in houlik tusken ds Otto Samuel Jellema en Eetje Aaffiena Barlagen.
De húshâlding stie bekend as tolerant yn tinken en stie iepen foar kulturele
ûntjouwing. Yn dit fermidden wie er as bern fan in dûmny fertroud rekke mei taal en
literatuer.
It geslacht Jellema wurdt tekene troch Fryske en Grinzer boeren en dûmny’s.
En dy twa poalen, dy’t utersten liken te wêzen, hat Jellema yn syn wurk hiel ticht
byinoar brocht. De boer yn him wist fan it wrotten yn de grûn. De dûmny yn him
besocht de bisten, it lânskip - it ierdske en de fergonklikheid - te tsjutten yn de
gruttere ferbannen fan it bestean. Jellema, kommend út sawol in laach fan boeren as
fan predikanten, wist dat wy, lykas psalm 103 sjongt:
as gers en blommen hinne gean . . .

Thús op it ‘Hoge Laand’
As predikantesoan is er hikke en tein yn plakken as Beilen en Amersfoart, mar ek it
Fryske Sint Anne hat syn thús west. As soan fan in dûmny spruts it eins fansels: ek dizze telch út ’e famylje soe de kânsel opgean. Dochs fielde Jellema tidens syn stúdzje
teology yn Amsterdam gjin ropping it saneamde ‘bliid boadskip’ te ferkundigjen.
Mar benammen fielde er him net thús yn de tsjerklike struktueren. Té dogmatysk,
ferstikkend en smoarend. Nee, teinei wienen it de deade Dútske tinkers en dichters
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‘Het respect dat
men vroeger had
voor de eigen
omgeving is
verdwenen en dat
heeft ook te
maken met het
verdwijnen van
het godsbesef.’

mei wa’t er yn petear wêze soe: Rilke, Hölderin en Meister Eckhart, fan wa’t er
wurken oerset hat. Sa studearre Jellema ôf yn de Dútske taal- en letterkunde yn
Utert en sa krige er letter in posysje oan de Grinzer Universiteit.
De boer en de dûmny yn him lieten him lykwols net los. As syn alter ego’s waarden
hja it meast yntegrearre yn syn dichtkeunst. Yn de measte fan syn gedichten jout
Jellema blyk fan rintmasterskip. It liket as joech it lânskip Jellema in mystike tagong
ta eat dat de sinlik waarnimbere wrâld te boppe giet. Dat Jellema mei ynmoed oer
it lânskip prate, wurdt dúdlik as er it Grinzer lânskip, mar ek syn eigen tún by syn
wente yn Leens, dat in soarte fan lytshôf fan Eden wie, de ‘moeder van mijn
gedachten’ neamt.
Jellema wie op syn wize dwaande mei it hoedzjen en noedzjen fan it lânskip dêr’t er
wenne. ‘Als kind liep ik daar in de velden, waarin van alles groeide, zwanenbloemen
nog groeiden, planten die er tegenwoordig nauwelijks nog zijn’. Jellema joech oan
dat it wichtich wie foar de minsk each te hawwen foar de grûn dêr’t wy op steane en
dy’t ús draacht. De beammen, de loften, de iepen romte mei har pleatsen, de
tsjerketuorren dy’t ta himelshichten rikke, binne stille tsjûgen fan ferfleine tiden.
It longerjend lânskip as libben keunstwurk.

Doe‘t God it plattelân ferliet
As it waar it taliet, wie Jellema alle dagen oan it wurk yn syn tún. Hy hat wol it
ferwyt krigen dat er nea fierder seach as de hage dy’t om syn eigen tún stie. Mar
neat is minder wier. Besibbe oan de Grinzer grûn as er wie, makke er him grutte
soargen oer hoe’t der mei it plattelân omsprongen waard. De boer dy’t op djippe
genetyske lagen ta him spruts, makke him drok om de bisten dy’t út it lânskip
ferdwûnen, de sleatten dy’t tichtsmiten waarden, de ruilferkaveling, de skaalfergrutting, it stribjen nei mear en grutter. Ferskriklik fûn er de wynmûnen, de boarlokaasjes. Hy hat der noch in blauwe moandei foar yn de polityk sitten, mar Jellema
wie gjin man fan it kompromis. De dûmny yn him koe fan wetter gjin wyn meitsje.
Hy gie wer oan it wurk, mei syn pinne, mei syn túnklauwer. Dat lei him better. En sa
betsjinne er him fan syn eigen ark en in taal dy’t tagong jout ta in oare werklikheid.
It twapetear tusken de boer en de dûmny yn him, kaam ek ta utering yn hoe’t Jellema it proses fan sekularisaasje belibbe hat. Doe’t God it plattelân ferliet, stienen de
tsjerken der ferlitten by, as karkassen tsjûgen fan wat ’m dêr ea ôfspile hie. Neffens
de
dichter hat de tsjerke, njonken de taak godshûs te wêzen, ek de opdracht it lânskip
te beskermjen. Hjoed-de-dei hat de minsk God loskeppele fan kultuer; it minsklik
hanneljen is it nije kredo. ‘Het respect dat men vroeger had voor de eigen omgeving
is verdwenen en dat heeft ook te maken met het verdwijnen van het godsbesef.
Dat houdt het respect levend, en het besef dat we meer rentmeesters zijn dan
uitbuiters. Een kerk geeft nog uitdrukking aan het vroegere gevoel . . .’
(ynterview NRC 23-11-96).

Grof geweld fan plannemakkers

De bibleteek fan Jellema
yn Leens (Lains)
foto: © Abe de Vries
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Jellema moast net in soad hawwe fan de wize fan omgean mei de dingen, sa as dat
hjoed-de-dei bart. De nôtkerrel, as begjin en ein fan it libben, eat dat fergean moat
om wer op te kommen . . . neffens Jellema hat de hjoeddeistige minsk der gjin weet
mear fan. Sa sille der ek yn Fryslân grutte yndustriële projekten út de grûn ferrize.
Projekten lykas de Sintrale As, dêr’t it rendemint neffens ûndersikers slim diskutabel
fan is, mar dêr’t we bestjoerders net oer hearre, de Heak om Ljouwert, de ôffalûne
by Harns. It is mar de fraach hoe’t dit grof geweld him ferhâldt ta wat it op ynhâld
opsmyt.
Jellema wrotte yn de grûn en socht yn syn gedichten de befêstiging fan wat er
fermoede: it respekt, de moederaasje foar dat wat west hat en de tradysjes dy’t ús
de takomst yn drage moatte. Hy naam de wrâld om him hinne waar en seach dat dy
wearden troch hjoeddeistige bestjoerders en plannemakkers oan har fallisemint
holpen waarden. Mar yn syn dichtsjen kamen se wer ta libben, waarden se
manifest en joech er se ivichheidswearde.

Prachtige fiergesichten
Mar Jellema wist dat de einichheid fan dit ierdske libben nea werklik oerwûn
wurde koe. En dat is de eksistinsjele pine fan de minske. Wy kinne no ien kear net
werom nei it hôf fan Eden. Faaks dat Jellema dêrom yn syn eigen tún dwaande wie in

ôfspegeling fan dat Eden te meitsjen.
Wy moatte erkenne dat wy alles dêr’t wy fan hâlde op in dei ferlieze sille.
In minske is bûn oan plak, tiid en romte en oan it eigen lichem dat einich is.
Lykwols, weet hawwen fan de dea, is wat oars as him oanfurdigje. De dea freget
om ferset.
De dea trune Jellema oan ta dichtsjen en ta klauwen yn de hurde, toarstige grûn.
Jellema wie besibbe mei dy grûn, mei syn foarâlden, mei de tradysjes fan syn
jeugd. Lykas it iepeningsgedicht oanjout: in ferbining mei in pleats, it lânskip.
Nei myn betinken binne de wurken fan Jellema fan in net te oerskatten wearde.
It binne skatten yn de ikker. Dy’t de muoite nimt syn wurken te lêzen, wurdt
beleanne mei prachtige fiergesichten.
Cornelis Jellema hat as gjin oar begrepen dat it de minsk te’n diel falt de dingen
om him hinne te (be)neamen. It skeppende wurd is fan heechste wearde om it
bestean foarm te jaan. Mar in minske is net gelyk oan god: de minske sprekt taal
dy’t altyd foarriedich en dêrmei per definysje foarbarich is. Brekber, wif, mar
benammen tear. Dat binne de antwurden op de fraach nei wa’t wy te’n djipsten
binne: langstme, leafde, ôfskie en dea.
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Aber die Lüfte, aber die Räume! (Rilke)
Op 23 maart 2003 waard Jellema begroeven op in selskeazen plak: de wierde fan
Saaksum.
Swarte hynders brochten him nei syn lêste rêstplak.
De seizoenen lûke oan syn grêf foarby
. . .aber die Lüfte, aber die Räume . . .
Jellema rêst yn it Hoge Laand, it longerjende lân fan syn foarfaars, it laach fan
boeren en dûmny’s.
Op syn grêfstien stean wurden fan syn hân:
En wij zijn hier om het te noemen tot wij niet meer zijn . . .
Wij zullen noemen wat wij zien, elkaar
de tover tonen van een morgenlicht
over het veld, de voren die gericht
zijn op een eindeloze einder waar
belijning overgaat in tint, vloeibaar
ons overtuigt – zoals in een gedicht
golvend in ’t bedrog van vergezicht
de smelting van twee beelden tot een paar –
dat uit ruimte die weerkaatst een brein
de vorm beschaduwt die zich, groeiend, schier
in oplossing voltrekt, onder vernis
van wat wij denken dat tastbaar is
ons beeld van heugenis, en wij zijn hier
om het te noemen tot wij er niet meer zijn.
Drs. Yvonne Hiemstra
Jellema, C.O., Oefeningen bij een Beek, 2002
Jellema, C.O., Verzameld werk, gedichten en essays, 2005
Dit stik stiet yn in langere fersy yn de Moanne, oktober 2009, nûmer 8

Utsjoch oer de tún fan
Jellema nei it
Hoge Laand
Foto: © Abe de Vries
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Hoe sjocht in minske der út dy’t gelyk hat
Hoe sjocht in minske derút dy't gelyk hat
watfoar strik hat sa'n man foar
praat er yn folsinnen
hat er stikkene klean om 't liif
komt er út in see fan bloed komt er

Adam Zagajewski
(Poalen, 1945)
studearre filosofy en
psychology en wie
universitêr dosint yn
Texas.
Yn dit gedicht boartet
de dichter mei de
lêzer en lit him in
ferskaat oan
perspektiven sjen.
De uterlike
skaaimerken fan in
minske, lykas dy
beskreaun wurde,
binne net tarikkend
om in minske bedjipje
te kinnen, lit stean dat
men weet hawwe kin
fan it wêzen fan in
minske.
De fragen nei goed en
kwea, nei it hoe of
wêrom, wurde net
beantwurde, mar
binne yngeande
fragen dy't elk fan ús
him stelle moatte soe.

út in see fan ferjitnis hat er op syn guod
noch spoaren fan skerpsmeitsjend sâlt
út watfoar tiidrek komt dy minske
is er ierdkleurich fan tint
skriemt er yn 'e sliep wêr dreamt er fan
hieltyd deselde keamer
wêrfan't it hert út 'e muorre skuord waard praat er
tsjin himsels wennet er yn it liende lichem
fan in âld man hoe heech is de hier fan ûnrêst
dy't er betellet foar dat hok is er in flechtling
út watfoat stêd is it nijsgjirrigens
dy't him sa jaget is him dat de muoite wurdich
wa is dêr ferantwurdlik foar wêr komt dy smet wei
op syn jas wa stiet achter him
soest tsjin him sizze kinne dat alles
betreklik is hinget der fanôf hoedatst it besjochst
net wis hoe't it yn werklikheid is
besykje ris ofst him thúsbringe kinst
as er troch de strjitten rint
lijend ûnder it gewicht fan syn harsens

Adam Zagajewski
(oersetting Eppie Dam, Farsk, 2004: 9, Bornmeer)
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Hawwe en wêze
Preek hâlden yn de rispingstsjinst op snein 8 novimber te Weidum.
Skriftlêzing: I Keningen 18:17-48 (Elia op ‘e Karmel)

Goed om tanktsjinst te hâlden
Sa’n prachtich oanklaaide tafel yn hjerstkleuren en mei alderhande griente en fruit,
in lust foar it each is it. Wat ha wy it goed, tink ik dan. Neat te kleien: alle dagen sêd
fan iten; in dak boppe de holle; soarch om jin hinne. In protte om tankber en
tefreden yn it libben te stean.
‘Tel uw zegeningen, tel ze een voor een, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen’,
dat zongen wy destiids op de sneinsskoalle en ús beppe hie dizze wurden yn in moai
listke oan it lewant hingjen. En by it sjen nei de nachtmielstafel moat ik tinke oan
dizze wize wurden.
Dêrom is it ek goed om alle jierren yn de hjerst in tanktsjinst te hâlden. Want de
oerfloed dêr’t wy yn libje, is ommers sa fanselssprekkend net as wy ornaris tinke.
Mar as wy nei de tafel sjogge, dat falt jin op dat der ek noch wat oars op stiet as
allinne mar griente, fruchten en oare iterij. Der steane skalen mei brea en in kanne
mei wyn. Dy passe dêr perfekt tusken en dy jouwe oan it gehiel tagelyk noch in oare
diminsje. Dêrmei wurdt al it goede dat wy fan libje en foar ús sjogge tagelyk boppe
himsels úttild en wurde wy konfrontearre mei de fraach nei sin en doel fan ús libben.
Want dan giet it net langer om de fraach: ‘Wat hasto?’, mar om de fraach:
‘Wa bisto?’ Ik kom dêr daliks op werom.

‘Wat hasto?’
of
‘Wa bisto?’

Elia en syn tiid
Wy hawwe in stik út de bibel lêzen, dat net sa maklik te begripen is, mar dat my wol
altiten fassinearre hat. Dit ferhaal dat him ôfspilet op de berch Karmel, koe wolris it
hichtepunt wêze fan alle berjochten oer de profeet Elia. Elia is de profeet dy’t yn de
tradysje fan Israël in eareplak ynnimt en dêryn neist Moazes stiet.
De grutte tsjinspilers fan Elia yn dit ferhaal is Achab, de kening oer de 10 stammen
fan it noardlike ryk Israël. Hy is troud mei Izebel, ín prinsesse ôfkomstich út Sidon, in
stêd oan de see yn it Fenysyske gebied, noardlik fan Israël. Ûnder har ynfloed is
Achab oergien ta de ferearing fan de fruchtberheidsgod Baäl en waard de Baälstsjinst
sa’n bytsje ynfierd as de offisjele godsstsjinst. Yn Samaria, de haadstêd fan it
keninkryk fan Achab, wie dan ek in grutte Baälstimpel ferriisd, dêr’t wol sa’n 450
prysters wienen (hjir profeten neamd), dy’t Izebel meinommen hie út har lân.
Fierders wiene der ek noch likefolle profeten foar de fruchtberheidsgoadinne Asjeara
yn it lân. Frijwat Israëlityske profeten dy’t hjir tsjin yn opstân kamen, wiene oppakt
en ombrocht.

Baäl lit it sitte
Tsjin dizze ôfgoaderij en wrede praktiken komt de profeet Elia yn opstân. Hy siket de
kening op yn syn paleis en seit him lyk yn it gesicht: ‘Sa wier as de Hear libbet, yn
waans tsjinst ik stean: It sil net wer dauje of reine, eardat ik it sis’.
De kening wit yn earsten net wat er fan dy wurden tinke moat, mar as it dêrnei
droech bliuwt, de rispinge mislearret en der hongersneed ûntstiet, wurdt it al tinken.
Twa jier lang hâldt Elia him yn de woestyn en yn it bûtenlân beskûl foar kening
Achab.
Mar dan kriget er troch dat er wer nei de kening tagean moat. En as se elkoar dan
tsjinkomme, nei alle gedachten yn de paleistún, dan ropt de kening him ta: ‘Binne jo
de man dy’t Israël yn it ûngelok bringt?’ Elia seit dan: ‘Ik haw Israël net yn it ûngelok
brocht, mar jo en jimme heite femylje, trochdat jo de geboaden fan de Heare
ferlitten hawwe en de Baäls efternei rûn binne’.
En dan daget er de kening út om op de berch Karmel in grutte wedstriid te hâlden.
Achab sil dêr ferskine mei de 450 Baälsprofeten út Samaria en dy sille it dan
opnimme tsjin Elia. It giet derom dat boppe-op de berch op in alter in bolle offere
wurde sil. De god dy’t it alter mei fjoer oanstekt, is de wiere God fan Israël.
Op de bewuste dei is dan in grute kliber folk oanwêzich om te sjen hoe’t it komme
sil. Want dit sil ommers de oere fan wierheid wêze. Wiidweidich en net sûnder humor
wurdt ferteld, hoe’t de wedstriid ferrint. De 450 Baälsmannen roppe, raze en
hinkeldûnsje de godgânske dei. Op it lêst bestekke se harsels mei messen om harren
fruchtberheidsgod te bewegen om it fjoer oan te stekken.
Lykwols om ‘e nocht, want Baäl jout taal noch teken.
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It wûnder op de Karmel
Mar dan komt de profeet Elia yn aksje. Hy noeget it folk om om him hinne stean te
gean, as er it alter oprjochtet en it hout en it bollefleis derop leit. Dan lit er der trije
kear fjouwer krûken wetter oerhinne jitte. Dat getal tolve is it getal foar de
stammen fan Israël. Trouwens ek it alter is opboud mei tolve stiennen. Dêrnei sprekt
Elia de wurden:
‘God fan Abraham, Izaäk en Israël,
lit it hjoed dúdlik wurde dat Jo God binne yn Israël
en dat ik jo tsjinner bin,
en dat ik dit allegearre yn jo opdracht dien haw.
Jou my antwurd, Heare, jou my antwurd,
dat it folk witte mei, dat Jo, Heare,
God binne en dat Jo har hert wer nei Jo ta keare’.
Wat der dan bart, is hiel bysûnder. In godlik fjoer falt samar ynienen út in
kleare loft wei op it alter. En it fertart net allinne it brânoffer, mar ek de
stiennen fan it alter en it sûcht it wetter út de greppel op.
As it folk dat sjocht, dan litte se har allegearre foaroer falle en roppe:
‘De Heare, dy is God! De Heare, dy is God!’
It is in yndrukwekkend ferhaal, benammen ek omdat it sa prachtich ferteld
wurdt. Mar wat is der krekt oan de hân en wat is de boadskip foar ús hjoed, op
dizze rispingsnein? It is dúdlik dat der yn dit ferhaal twa machten binne, dy’t
tsjinelkoar oer steane en dy’t elkoar net ferneare kinne: Baäl en de God fan
Israël.

It fjoer falt út de himel

De religy fan de fruchtberheid en it hawwen
Wa is Baäl? Baäl is de kanaänityske god fan de fruchtberheid. De god fan de wolfeart,
de ekonomy, it jild soene wy hjoed sizze. Fansels is der op in dei as dizze, no’t wy al
dy goeie dingen dêr’t wy fan libje foar ús lizzen sjogge, fansels alle reden om
tankber te wêzen. Want wat soe der fan ús wurde moatte sûnder de fruchtberheid
fan it lân, sûnder in sûne ekonomy en ek sûnder jild (Hoe sil bygelyks in greidboer
bestean sûnder dat er in fetsoenlike priis foar de molke bart)? Yn de bibel sil it
belang fan in goed draaiende ekonomy dan ek net ûntkend wurde. Alinne, men mei
de wolfeart, it gewin en it jild noait as in allesbehearskjende godlike macht ferearje.
As in god ophimsels. Dêr giet it om.
De namme ‘Baäl’ betsjut ‘hawwen’. En as de ynderlike driuw om te hawwen, om yn
te klauwen en it stribjen nei it mear dat noait fol rekket, in minske yn de skjirre hat,
dan komt it op de kop ferkeard. As de Baäl, it hawwen, dat wol sizze it eigenbelang
en it egoïsme, it heechste wurdt, ja god wurdt, dan ûnstiet der in spikerhurde
maatskippij dêr’t minsken allinne noch foar harsels libje. Soks wie der oan de hân yn
it Israël yn de dagen fan Elia. Kening Achab hie yn de haadstêd in Baälstimpel bouwe
litten en 450 bûtenlânske Baälsprofeten sprieken dêr alle dagen de gebeden út en
fersoargen de offertsjinst. En o wee, dy’t oars tocht en dy’t gjin oanhinger wie fan
de relygje fan it ‘hawwen’!

Être et avoir

‘It giet fakentiids
sels safier, dat
men pas wat is,
as men wat hat’
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En de God fan Israël? Syn namme, dy’t út earbied troch gjin Joad útsprutsen waard
en wurdt, is ‘Jahweh’. Dy namme betsjut soks as ‘wêze’, ‘Ik sil der wêze’.
En dêrmei stiet dizze Namme streekrjocht foar de namme ‘Baäl’ oer. De God fan
Israël is in befrijer fan slavernij en syn geboaden geane oer leafde en respekt, oer
frede en gerjochtichheid. Net oer ‘hawwen’.
De Frânske filosoof Gabriël Marcel (1889-1973) makke him der destiids grutte soargen
oer dat de westerske maatskippij hieltiten minder minsklik waard. Syn ideeën hat er
ûnder oaren delskreaun yn it boek Être et avoir (‘wêze’ en ‘hawwe’). De tsjinstelling
fan it ‘hawwen’ en it ‘wêzen’ set er foar elkoar oer. Wat er sizze wol is, dat wy yn in
maatskippij libje, dêr’t alles sa’n bytsje draait om it hawwen. Wy geane dêr hiel fier
yn en offerje alles dêr oan op: de natoer, minsklike relaasjes, gerjochtichheid en
leafde. Want it giet der fakentiids net om wat men is, mar om wat men hat. It giet
fakentiids sels safier, dat men pas wat is, as men wat hat.
Marcel konstatearret dat it iene te’n koste giet fan it oare: want hoe mear as ik haw,
wat minder as ik bin. By it wiere minskwêzen giet it der net sa bot om wat men yn
jins libben byelkoar garre hat en byelkoar klaud hat. De echte wearde fan in

minskelibben hinget gear mei wat men is, wat men betsjut troch der te wêzen.
Hy pleitet dan ek foar libbensferdjipping, ynkear en ynderlike rêst. Dat sil jin bringe
by de djipste lagen fan jins siel. Dat is tagelyk it útgongspunt om de oar echt te
moetsjen en ek om God te moetsjen. Être et avoir, wêze en hawwe, twa tsjinstelde
libbensprinsipes. Libbensynstellings dy’t oerienkomme mei tsjinst oan de ôfgod Baäl
of mei it tsjinjen fan Jahweh, de God fan de bibel, de God fan Israël, de Heit fan
Jezus Kristus.
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De minske mei wêze, dy’t er is
It is dúdlik dat yn de tiid fan Elia de tsjinstellings op skerp stiene. It gong om de
takomst fan it folk Israël: it wolwêzen, de geastlike sûnens, de minsklikheid.
En dat koe allinne mar as der in ein kaam oan de macht fan Baäl. It ferhaal fertelt
dat der in wûnderteken rjochtstreeks út de himel komt. Al it folk wie der djip fan
ûnder de yndruk. Hja lieten har delfalle en doarsten no, en noch wol yn it bywêzen
fan kening Achab, te roppen: ‘De Hear (Jahweh), dy is God! De Hear, dy is God!’ En
doe sei Elia: ‘Pak no de profeten fan Baäl op en lit net ien fan harren ûntkomme!’
Gjin fredich ein foar dy mannen. Spitich!
Mar de boadskip foar dizze rispingstsjinst is dúdlik.
Tankber binne wy foar it goede dêr’t wy fan libje meie, mar de Hear, Jaweh, Hy dy’t
der is, dy is God! En syn hillich wurd seit ús dat it der by Him om giet wa ‘t wy binne
as minske en net wat wy allegearre wol net hawwe en yn ús libben byelkoar garje.
Amen.
Rienk Klooster

De sensaasjes fan it hearren en ús lykwichtregistraasje binne basearre op
luchtdrukferpleatsingen út de omjouwing. Dy wikseljende kompressys wurde troch
organismen ferwurke om te hearren en foar in in brûkbere romtlike oriïntaasje.
De earen by ús minsken en by bisten en de sydlinebanen by fisken binne sokke
meganyske transduksje-sensoaren foar de ferwurking fan frekwinsjes fan muzyk en
oare lûden.
Wittenskip en genêskunde dogge in protte ûndersyk nei de submikroskopyske opbou
en wurking fan hiersellen, stereocilia en tip links om oplossings te finen foar minsken
dy’t problemen ha mei hearren en it lykwicht.

Wûnders sûnder tal
Sjoch in hiersel mar as in skearkwaste, dêr’t de hierren oan de top ek noch ferbûn
binne mei in elastysk makromolekúl.
Oer de top fan dy grutte rige kwasten hinget noch in doek, as in tear membraan.
De enerzjy fan lûdfrekwinsjes ferweecht dit flues en dêrtroch komme de hierren
(stereocilia) meganysk yn aksje. De ilastiken tried, dy’t de toppen ferbynt (ingelsk:
tip link) fan de ferskate cilia iepenet dêrtroch yn de selmantel in ionkanaal. Troch dit
iepene reseptor kanaal kinne dan Calcium en Kalium ionen nei binnen streame dy’t
oer it selmembraan in depolarisaasje en fersterking fan it meganyske sinjaal yn in
elektrogemyske ympuls omset, wêrnei’t registraasje fia de senuwen yn ús romtlike
harsenssintra foar hearren en lykwicht plakfynt.
Der binne lytse en gruttere stereocilia sadat it spektrum oan frekwinsjes hielendal
registrearre wurde kin. It ear is as in piano yn it rûn, in heliks, in opgeande trep.
De stereocilia kinne jo sjen as oargelpipen, oanspile troch de lucht blaasbalch.
Ta beslút sil elkenien ynsjen dat oerdiedige lûdsenerzjy, te hege desibel belesting,
of guon swiere medisinen dit tige subtile biomeganyk frustrearret en dêrby de tip
links ôfbrekke kin. Lykwols heart men sa ek yn de stilte fan de natoer it fûgellûd, it
brekken fan it koarnkerrel yn de hite simmersinne of it klokjen fan in
wetterstreamke.

de helyske struktuer
fan in ‘tip link’
© PNAS 2000

Freark Dijk
Boarne: Kachar B et al -High resolution structure of Hair-cell tip link;
PNAS 21 novimber 2000,97.
Foar minsken dy’t der aardichheid oan hawwe, is dit dokumint (yn pdf) oan te
freegjen by de redaksje fan de Earn.
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Wêrom kriget Izaäk in frou yn útklaaid Frysk?
De Nije Fryske Bibeloersetting fan M.J. de Haan en B. Smilde (1978), skreaun yn
opdracht fan in Yntertsjerklike Kommisje, is alle poëzij brek. Dat wurdt namste
dúdliker as men dizze oersetting ferliket mei de monumintale transkripsje fan
G.A. Wumkes en E.B.J. Folkertsma (1933-1943).
Net allinnich de poëzij, ek it Frysk sels hat yn de nije oersetting in radikale
sanearring lije moatten, fansels mei it ferlechje dat it ‘gewoane folk’ oars de tekst
net goed neikomme kinne soe. De keunst, de ferbylding, de histoarje fan de taal,
dat alles moast offere wurde oan de nivellearjende kealslach fan de midsmjittigens,
oan de diktatuer fan de saneamde ‘fersteanberens’. Ommers, de yllúzje sloech foar
master op dat sadwaande mear minsken in Frysktalige bibel lêze kinne soene . . .
bibeloersetter
G.A. Wumkes
foto © Tresoar

Gemme van
Burmania:
‘Wy Friezen
sakje allinne
op ‘e knibbels
foar God’
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No binne wy 31 jier letter. Wilens is de behearsking fan it Frysk al sa fier ôftakke,
dat op grûn fan deselde arguminten njonkenlytsen mar wer in nije, noch folle fierder
útklaaide oersetting makke wurde moat.
Of dochs net? Want wat soe der dán oerbliuwe? De fraach stelle is it antwurd jaan.
Foar dy’t tsjintwurdich noch Frysk lêst – in lytse elite – is de oersetting fan 1978 in
griis, al hielendal foar dy’t de muoite nimt en lis de NFB ris njonken dy fan Wumkes
en Folkertsma. Ik lês it ferhaal fan Izaäk en Rebekka, Genesis 24, en de iene nei de
oare poëzij- en taalmisdied rint yn it each. In lytse seleksje:
seinge → segene (G. 24:1)
dochters fan ’e Kanaäniten → fammen fan ’e Kanaäniten (3)
middenmank wenje → middenyn wenje (3)
tsjochst → gean (4)
myn sibben → myn famylje (4)
úttein binne → út weigien binne (5)
wachtsje dy → tink derom (6)
dyn sied → dyn neigeslacht (7)
hy swarde him fan datoangeande → hy die dêr in eed op (9)
syn heare kamielen → kamielen fan syn hear sines (10)
hy makke tarissing → nei’t er him klearmakke hie (10)
teach nei → gong er nei (10)
knibbelje → op ’e knibbels sakje (11)
yn ’e jûntiid → it rûn tsjin ’e jûn (11)
te wetterputten → wetter te heljen (11)
meitsje my foarspoedich → lit my slagje (12)
doch goedgeunstichheid → bewiis in geunst (12)
mei it no barre → lit no (14)
bring jins krûk dochs ta → hâld de krûk wat foaroer (14)
dy’t Bethel berne wie → in dochter fan Bethel (15)
tsjep → kreas (16)
in jongfaam → hja wie noch faam (16)
gjin man hie har bekend → gjin man hie noch by har west (16)
rûn har yn ’e mjitte → rûn fluch op har ta (17)
doch it my te witten → fertel my ris (23)
en allyksa → en ek wol (25)
en ferhelle it thús → en die it ferhaal (28)
it iten opdien → it iten foarset (33)
trou dwaan wolle → trou bewize wolle (49)
tsjoed noch goed fan sizze → goed noch kwea fan sizze (50)
brocht te foare → helle foar ’t ljocht (53)
it begûn te jûnjen → tsjin ’e jûn (63)
en hja waard him ta frou → en dy waard syn frou (67)
oer syn memme dea → oer de dea fan syn mem (67)
It mei dúdlik wêze dat de âlde oersetting fan W & F foar wa’t tsjintwurdich noch
Frysk lêst, hielendal net dreech te begripen is. Wylst it prachtige taaleigen jo by
W & F yn ’e mjitte fljocht, sûzelje jo by de NFB stadichwei mar net te kearen yn
sliep. O wat saai . . .

Leechdrompeligens as kritearium foar lêsberens is yn in stjerrende taal ûnsin. Spitich
dat soks yn de jierren santich fan de foarige ieu net werkend wurde koe. Ik sil sjen oft
it de muoite wurdich en mooglik is en jou W & F op ’e nij út – de oersetting is neffens
my allinnich noch yn de twaddehâns boekhannel te besetten, yn de foarm fan in lyts
swart boekje mei letters dêr’t men in loerizer by noadich hat . . .
Skande, skande, sûnde, sûnde!
De fraach is fansel al oft it publyk it de muoite wurdich fine sil om W & F bibel oan te
tugen, op in grutter formaat, kreas fersoarge en faaks mei kleurprinten fan skilderijen
en tekeningen deryn dy’t ferwize nei bibelske tafrielen. Sa’n boek soe miskien op ’e
merk brocht wurde kinne foar in priis fan krekt ûnder de 40 euro. Miskien ek fine jo
soks ûnsin en hawwe jo hielendal gjin ferlet fan sa’n útjefte. Ik soe sizze: stjoer jo
reaksje nei de redaksje fan de Earn! Dan kin ik der yn folgjend nûmer miskien op
weromkomme.
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‘Is it Frysk in
(út-) stjerrende
taal?’

Abe de Vries
(dichter, útjouwer, fotograaf, EP: abedevries@hotmail.com)

Kryst kollum
Sûnt ik 15 jier lyn begûn bin de bibel te bestudearjen wit ik, dat Jezus net op earste
Krystdei berne is. En dat de âlde teksten letter taheakke mytyske ferhalen binne om
Jezus te legitimearjen as Messias. Mattéus bout it ferhaal benammen op mei
ferwizings nei Jezus as in twadde Mozes. By Lukas wurdt gebrûk makke fan de
âldtestamintyske wûnderbaarlike berte om it yngripen fan God dúdlik te meitsjen.
Ik ha dus net folle mear mei Kryst, al moat ik tajaan dat de muzyk en de âlde bylden
by my noch altyd emoasjes oproppe.
Ik bin dus ien fan dy minsken, dy’t noch by de tsjerke hearre (wolle) en dêr’t guon fan
sizze: ‘Wat docht er dêr noch?’ Want as jo net (mear) yn Jezus en de fersoening troch
de krúsdea leauwe, wat ik eartiids wol dien haw, dan geane jo de ivige ûndergong
temjitte, sizze guon. Lykwols kin ik al lang net mear leauwe yn in God, dy’t sûnder
moederaasje it grutste part fan it minskdom foar ivich (!) nei de hel (!) ferwiist.
Ik haw in oar byld fan God krigen, want ik kin net lykas it Fatikaan of de Islam alle
homo’s in plak yn it paradys ûntsizze (om mar wat te neamen).

Jezus wie in minsk
‘Wat seit it Kristendom of Jezus jo dan noch?’, wurdt my wol ris frege.
Dat is fansels in fraach, dy’t elke bibelstudint him/harsels hjoed of moarn stelle
moat. Ik moat tajaan: neidat de wûnderbaarlike berte, it Messias-wêzen en
oare mytyske lagen út de Evangeeljes ferdwûn binne, bliuwt der fan Jezus earst mar
in keale minske oer. Mar wat foar minske!
Want dat is foar my de fassinaasje mei Jezus: dat er minske wie. In minske, berne yn
in djip-religieus gesin yn Nazareth, dat hielendal yn de Farizeeske tradysje stie.
Syn âlders ha him de Joadske wet foarlibbe en hy hat de Joadske tradysje mear as 20
jier yngeand bestudearre foardat er op ‘en paad gyng mei syn eigen, fernijende
ynsjoggen yn it âlde, Joadske leauwe. Wy witte spitigernôch neat fan syn berte en syn
libben foardat Markus en Johannes syn libbensferhaal begjinne mei syn doop yn de
Jordaan. Dêr bart wat mei him, dêr krijt er de Geast.
Wat der wier bard is, delsaaiende dowen en/of stimmen út de himel, is foar my net sa
wichtich. Mar dêr op dat plak, fielde Jezus him roppen, dêr krige er ‘de Geast’ sa’t
wy dat neame.

In minske kin de Geast krije
Jezus syn fierdere libben hat yn it teken stien fan de stim, dy’t him roppen hat by de
Jordaan, foar Joaden it plak dêr’t se it troch God ûnthjitten lân yn geane.
Jezus as minske, dy’t besiket om nije wegen te sykjen mei God, yn in tiid dat
ûnrjocht en oarloch syn lân en folk ferskuorre, seit my persoanlik mear as de healgod
fan de evangelist Johannes. Dêr wit Jezus al yn it foar dat er lije moat, mar ek dat er
wer ferrize sil.
De werklikheid is fansels oars. It liket my, dat Jezus wraksele hat mei de hurde feiten
fan it libben, sa’t jo en ik no noch dogge. As minske is Jezus roppen en as minske is er
ûndergien en tagelyk oerein bleaun. As minske hat er syn folgelingen sá ynspirearre,
dat se nei syn dea oan it krús net leauwe koene, dat er stoarn wie.
Ik leau dat wol, mar tagelyk leau ik, wol ik leauwe, dat de Geast fan God noch altyd
delsaaie kin op minsken.

Jan Lautenbach
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Slauerfhoff en Jorwert
In rige artikels nei oanlieding fan myn lêzing foar de Frysk Oekumenyske
wurkferbannen op tiisdei 13 oktober 2009 yn Earnewâld.
Ik sil besykje om wat te skriuwen oer de bekende Nederlânske dichter en skriuwer
Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936). Benammen wol ik omtinken jaan oan de wol hiele
bysûndere relaasje dy’t er hie mei Jorwert, dat wol sizze mei de pastorij en syn
bewenners. Libben en wurk fan Slauerhoff steane noch altiten tige yn de
belangstelling en sadwaande haw ik dêr yn de goed 23 jier dat ik yn de Jorwerter
pastorij wenne ha, faak mei te meitsjen hân. Gauris wiene der besikers dy’t graach it
ien en oar witte woene. Ferskillende aktiviteiten binne der organisearre, dêr’t ik
lêzings en rûnliedings foar fersoarge ha. Tal fan minsken haw ik sadwaande moete:
skriuwers en dichters, femylje fan Slauerhoff en eardere pastorijbewenners dy’t him
noch persoanlik kend hiene. Mei oare wurden: yn Jorwert kaam Slauerhoff op myn
paad en ik haw dêr in fassinaasje skipe foar dizze nijsgjirrige persoanlikheid en syn
literêre wurk.

In koarte biografy

J.J. Slauerhoff

Jan Slauerhoff is berne oan de Foarstreek yn Ljouwert as soan fan Jan Jacob
Slauerhoff en Cornelia Pronker (ôfkomstich fan Flylân). Heit Slauerhoff hie in
stoffeardersbedriuw yn it pand dêr’t no noch de bekende meubelsaak Slauerhoff te
finen is. Jan hie as jonkje al in breklike sûnens (hy wie astmatysk) en waard
sadwaande faak nei femylje op Flylân stjoerd. Dit fanwegens de frisse seelucht dêr
op it eilân. Nei de legere skoalle gong er nei de H.B.S. oan it Saailân en studearre
dêrnei medisinen yn Amsterdam. Nei syn stúdzje waard er skipsdokter en fear yn dy
funksje oer de seeën fan de wrâld. Sa hat er fearn op de Sina-Java-line, dy’t him
rûnom yn East-Azië brocht. Letter hat er fearn op de Holland-Amerika-line. Yn syn
dichtwurk, mar ek yn syn romans en ferhalen binne syn ûnderfinings mei frjemde
lannen en folken werom te finen. Yn 1936 is er stoarn oan tuberkuloze, noch mar 38
jier âld. Dy’t niget hat oan it libben fan Slauerhoff, kin ik ferwize nei de prachtige
stúdzje oer him fan W. Hazeu, Slauerhoff. Een biografie, Amsterdam / Antwerpen
1995. In wat hânsumer boek is C. van Wessem, Slauerhoff, Rijswijk 1940.

Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak
Slauerhoff syn relaasje mei Jorwert kin men op ‘en bêsten yllustrearje oan de hân
fan it neilitten, mar net foltôge gedicht: ‘Ik kan net zeggen hoe ik Holland haat . . .’
IK KAN NIET ZEGGEN HOE IK HOLLAND HAAT

Alleen voor
Friesland
heb ik nog
een zwak

Ik kan niet zeggen hoe ik Holland haat;
Bij ‘t woord alleen grijpt walging mij de keel.
‘k Zag ’t liefst veranderd in een grote Peel,
Waarin ‘wegzakken kon met al zijn kwaad.
Neen, ’t is waar gróót kwaad wordt er niet bedreven,
Maar wel veel valsch ge ---- (iepen litten) in het geniep.
Hij die er langer dan zes nachten sliep,
Heeft, weer op zee, het land voor al zijn leven.
Af zweer ik grijsgroen, melkwit, waterblauw;
Mijn kleuren zijn voortaan hardgeel, bloedrood.
Ik stierf nog liever picadorendood
Dan naar Zorg-vlied te gaan met statierouw.
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Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak,
Al is dat -------------------------------------------------------------------------------------------- (iepen litten)
Maar ook in het mooiste ijs is wel een wak.

De rigel ‘Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak’ giet benammen oer Jorwert en
dan wol de pastorij, dêr’t doedestiids de femylje Hille Ris Lambers wenne, dy’t in
wichtige rol spile hat yn syn libben. Doe’t yn 1998 nei oanlieding fan de 100e
bertejier fan Slauerhoff yn de notaristún te Jorwert in iepenloftstik opfierd waard,
dat gong oer dat tema, is dizze dichtrigel (mei dêrby syn pet en hântekening) yn
brûns oanbrocht op de ringmuorre fan de pastorij.
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In Nederland wil ik niet leven
Slauerhoff hâlde dus net fan Nederlân, ek net fan syn bertestêd Ljouwert.
‘Leeuwarden heeft voor mij geen attracties’ skreau er yn in brief oan Heleen Hille
Ris Lambers. Hy koe net oer de lytsboargerlike mintaliteit dêr’t er yn grut wurden
wie. Hurd wurkjende minsken dat wiene de Slauerhoffs sûnder mis, mar it libben
draaide foar in grut part om de saak en om de geunst fan de klanten. Foar keunst,
kultuer, wittenskip en literatuer wie gjin belangstelling. Jan syn wrâld wie folle
grutter. Oan de Foarstreek yn Ljouwert beneare de sfear him dan ek.
‘Duf en stug’, sa omskriuwt er it âlderlik hûs. De benaude en benypte mintaliteit fan
it provinsjestêdsje dat Ljouwert wie, dat beneare him o sa. It ôfsetten dêrtsjin is dan
ek werom te finen yn syn wurk, bygelyks yn it gedicht ‘In Nederland’.
IN NEDERLAND
In Nederland wil ik niet leven,
Men moet er steeds zijn lusten reven,
Ter wille van de goede buren,
Die door elk gaatje gluren.
‘Ga liever leven in de steppen,
waar men geen last heeft van zijn naasten:
Om ‘krijschen van mijn lust zal zich geen reiger reppen,
Geen vos zijn tred verhaasten.
In Nederland wil ik niet sterven,
En in de natte grond bederven
Waarop men nimmer heeft geleefd.
Dan blijf ik liever hunkrend zwerven
En kom terecht bij de nomaden.
Mijn landgenoten smaden mij: ‘Hij is mislukt’.
Ja, dat ik hen niet meer kon schaden,
Heeft mij in vrijheid nog te vaak bedrukt.

Oerset sitaat:
Tink ris yn,
dat it wier is,
dat troch grutte
dreamen sels it
swierste langstme
oerbrocht wurde
kin.

In Nederland wil ik niet leven,
Men moet er altijd naar iets streven,
Om ‘welzijn van zijn medemenschen denken.
In het geniep slechts mag men krenken,
Maar niet een facie ranslen dat het knalt,
Alleen omdat die trek mij niet bevalt.
Iemand mishandlen zonder goede reden
Getuigt van tuchteloze zeden.
Ik wil niet in die smalle huizen wonen,
Die Lelijkheid in steden en in dorpen
Bij duizentallen heeft geworpen…
Daar lopen allen met een stijve boord
(Uit stijlgevoel niet, om te toonen
Dat men wel weet hoe het behoort)
Des Zondags om elkaar te groeten
De straten door in zwarte stoeten.
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In Nederland wil ik niet blijven,
Ik zou dichtgroeien en verstijven.
Het gaat mij daar te kalm, te deftig,
Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig,
En danst nooit op het slappe koord.
Wel worden weerloozen gekweld,
Nooit wordt zoo’n plompe boerenkop gesneld,
En nooit, neen nooit gebeurt een mooie passiemoord.
Slauerhoff wie in romantikus: in man fan ûnrêst en aventoer, fan Weltschmerz en
Fernweh. It fiere, it frjemde en it eksoatyske, dat wie it dat him luts. Syn hert gong
út net fiere lannen, âlde kultueren mei myten en ferhalen oer grutte helden.
Mar tagelyk longere er nei in feilich en kalm bestean en stribbe er nei in ynderlike
rêst dy’t er net fine koe.
Oer dy ynderlike tsjinstridichheid, om net te sizzen ‘ynderlike ferskuordens’, dy’t ek
yn in tal prachtige gedichten werom te finen is, wol ik it in oare kear ha.

Rienk Klooster

Net te froed en net te tsjoed
of: elke dei hat genôch oan myn/syn eigen soargen,
kwea en goed
Nei in jier fan lêzingen en preken oer ‘de macht en de realiteit fan it kwea’ fûn ik it
tiid om ris nei te tinken oer it kwea (it tsjoede) yn syn ferhâlding ta it goede (it
froede). Want net ien fan de sprekkers en/of prekers is dêr bot op yngien en dochs
moat de fraach nei ‘wat is goed?’ diel útmeitsjen fan sa’n diskusje.
Ik haw earst ris sjoen nei wat de filosofy oer dit ûnderwerp seit. Dan docht daalk al
bliken dat it net sa maklik is, om’t ien fan de wichtichste konklúzjes (Kant,
Schopenhauer ensfh.) is, dat it absolút goede of kweade net fêst te stellen is, om’t it
in subjektyf (persoanlik) oardiel is. Elkenien tinkt der oars oer, om’t elkenien útgiet
fan syn eigen belang (almeast boppe dat fan oaren) en syn libbenshâlding – en
oertsjûging, dy’t beynfloede wurde troch opfieding, religy ensfh. Boppedat wurdt der
troch de westerske wittenskip, dy’t útgiet fan it ‘kausale’ tinken (oarsaak en gefolch)
tefolle klam lein op de tsjinstelling tusken goed en kwea.
Yn de praktyk docht faak bliken, dat de fraach nei goed en kwea werom te bringen is
ta de fraach fan it belang fan de iene minske foar dat fan de oare oer. It is kwea as
jo mei jo hanneljen oare minsken skea tabringe. Jezus fettet de Joadske wet dêrom
tige krekt gear yn ien libbensregel (Lukas 16, fers 31): ‘Lykas jimme wolle, dat de
minsken jim behannelje, sa moatte jimme mei harren dwaan.’
Hiel faak wurdt no ta einbeslút sein, dat alles wat de belangen fan oaren skea docht,
ferkeard is en dat goed is, wat de oar syn belangen befoarderet. Dizze definysje is
fansels te koart om de hoeke, om’t der gjin ôfwaging fan belangen is. It is dêrom
better om te sizzen: dieden binne kwea as de som fan de taname fan it eigen belang
en de ôfname fan de belangen foar de oaren negatyf is.

Alles is sûnde

SIDE 12

De fraach nei goed en kwea spilet des te mear, om’t wy allegearre bern binne fan in
mienskip, dy’t hast 2.000 jier libbe hat ûnder it jok fan de ‘sûnde’. Yn de rin fan dy
tiid hat de tsjerke fan alles en noch wat ta sûnde ferklearre en ús allegearre in
skuldgefoel fan komsa oanpraat (“ontvangen en geboren in zonde”). Gelokkich
komme wy dêr sa stadichoan wat fan by, mar in soad minsken – benammen dy út de
swierdere tsjerklike fermiddens - rinne noch om mei dy (oanprate) skuldgefoelens en
mûzenissen. Gâns minsken geane troch it libben mei ûnbewust it gefoel fan ‘ik bin
net goed’ of ‘net goed genôch’.
Ien fan de gefolgen fan dy skuldgefoelens oer fan alles en noch wat is, dat minsken
miene dat se harsels en de wrâld rêde moatte troch it dwaan fan goede dieden.
Allinne dêrtroch kinne wy it wer goedmeitsje tusken ús en God. En sels dat slagget
net, want neffens de offisjele fersoeningslear fan de tsjerke kin allinne Jezus dat.
Om’t de neifolging fan grutte foarbylden as Jezus net te dwaan is, fiele wy ús wer
skuldich oer ús lytse sûnden fan al den dei, want dy meitsje it lijen fan Jezus noch

grutter as it al wie en oars praat de offisjele tsjerkelear ús dat wol oan.
Troch dy – al of net terjochte – skuldgefoelens binne der neffens my gâns minsken
dy’t it sa smoardrok hawwe mei goeddwaan om har ‘sabeare’ ferkearde dieden wer
goed te meitsjen, dat se der oan te’n ûnder geane.
Lykas eartiids minsken al har jild fermakken oan de tsjerke om mar yn de himel te
kommen, binne der hjoed-de-dei minsken dwaande mei goeie dieden, om’t se
(ûnbewust) miene dat se wer wat ‘goedmeitsje’ moatte. Bygelyks yn de soarch komt
men sokke minsken somtiden tsjin.
It komt ek foar, dat men sjocht dat oaren misbrûk meitsje fan sokke lju, troch har
skuldgefoelens oan te praten. En fansels: ik krij ek wolris in skuldgefoel oer myn
eigen sûnens en wolfeart, fergelike mei in soad oare minsken.
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Goed wolle, mar it pakt ferkeard út
Elkenien wit wol, dat goed en kwea yn de praktyk fan it deistich libben faak min te
ûnderskieden binne. De iene neamt goed wat ferkeard is en de oare beweart dat it
krekt oarsom is. En goeie beammen bringe net altyd goede fruchten fuort, want wa
minske is it noait oerkommen, dat er mei de bêste bedoelings wat die en dat it
kompleet misbetearde?
Ik haw yn de polityk wol foar of tsjin dingen stimd, dêr’t ik efterôf fan sizze moat:
“As ik dat witten hie!” (NB: dat ‘witten’ wie ornaris it probleem, om’t de opposysje
faak ynformaasje ûnthâlden wurdt, dy’t nedich is foar in goeie beslútfoarming).
Ik haw ek wol ris dwaande west rûzjes del te bêdzjen, dat ik it krekt ferkeard
oanpakte en it allinne mar slimmer waard.
Om in oar foarbyld te neamen: der binne op dit stuit skriuwers en politisy yn Afrika,
dy’t sizze, dat de ûntwikkelingshelp, dy’t wy jierrenlang jûn hawwe, fierhinne
ferkeard útpakt is. De sittende diktators ha der wapens fan kocht om har
tsjinstanners út te moardzjen; om der filla’s fan te keapjen; om freonen te
beleanjen ensfh. Mar de ûntjouwing fan sokke lannen is der allinne mar troch
behindere.

Helpe wolle en net kinne
In oar foarbyld fan help dy’t ferkeard útpakke kin, is bygelyks it omgean mei
ferslaafden. Wa fan ús ken gjin dramatyske ferhalen – somtiden fan hiel tichtby – oer
heiten en memmen dy’t kapot geane oan it helpen fan har eigen ferslaafde bern.
Altyd wer steane de âlden klear om te helpen, mei jild, mei iten, mei ûnderdak of
hoe dan ek. En hieltyd wer komt it ferslaafde bern syn tasizzings net nei, bestelt syn
eigen heit en mem ensfh. Hiel faak komt it safier, dat helpferlieners tsjin sokke
âlden sizze moatte, dat se de bern út ‘e hûs sette moatte, om’t har eigen sûnens en
wolwêzen yn gefaar komt. En dat de iennichste manier om har bern te rêden is, dat
hy of sy hielendal op himsels werom smiten wurdt, en dan sels it beslút nimt om fan
de drank of de drugs ôf te bliuwen (of ûnder te gean, dat komt ek foar).

Kwea dwaan mei goede bedoelings
Ien fan de meast dúdlike foarbylden út de resinte skiednis hjirfan is fansels it
Kommunisme. Mei de alderbêste bedoelings soe in systeem opset wurde, dat elkenien
in bestean garandearje moast en úteinlik liede soe ta in heilsmaatskippij.
Wy witte allegear hoe’t it yn de praktyk útpakt is: massamoard, earmoed,
hongersneed, diktatuer, ûnderdrukking en úteinlik de folsleine ynstoarting fan it
systeem.
De fraach oft sosjalisme it folle better docht, weagje ik te betwiveljen (mar dy
miening is wer bot kleure troch myn ûnderfining mei sosjalisten, dy’t alles oplosse
woene troch de belesting te ferheegjen en sa ekstra jild frij te meitsjen foar
saneamde goeie doelen).
In foarbyld fan sa’n goed doel ticht by hûs wie bygelyks de Bystânswet.
Mids sechstiger jierren is dy ynfierd mei de bedoeling, dat alle minsken yn Nederlân
in minimumynkommen garandearre wurde soe. Al gau wie it dúdlik, dat de ABW
(en foar in part ek de WW en de WAO) foar guon minsken in frijbrief wie om thús te
sitten en net te wurkjen (of swart te wurkjen foar ekstra ynkomsten).
Sa is der yn Nederlân in hiele generaasje bystânstrekkers ûntstien, dy’t noait wurke
hat, amper meidien hat yn de maatskippij en dy’t nei 20-30-40 jier yn de bystân ek
noait mear meidwaan kin yn de maatskippij.
Goeie bedoelings, mar de gefolgen wiene dat (faak) net. Pas yn 2004 is in nije ABW
ynfierd mei de bedoeling om minsken net allinne oan in minimum ynkommen te
helpen, mar ek wer oan it wurk te setten.
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DESIMBER 2009

Realistysk wêze en goed tinke en goed dwaan
As ik boppesteande prakkesaasjes oer de realiteit fan goed en kwea ris oersjoch, is it
mooglik dat guon minsken de moed wat ferlieze. Hoe kinne wy noch nei it goede
stribje en it kwea bestride as wy amper ûnderskied meitsjen kinne en faak gjin
ynsjoch hawwe yn ús eigen djipste motiven wêrom oft wy goed of ferkeard hannelje?
Dochs tink ik, dat der – mei de hjirfoar neamde oertinkings yn de efterholle - wol wat
hoedene konklúzjes te lûken binne (en ik tink dat in soad minsken dêr yn de deistige
praktyk ek al nei hannelje):
- Yn it foarste plak kinne wy stelle, dat ús (wrâld-)mienskip lang net ideaal is en dat
it kwea somtiden hiel maklik de oerhân krijt, yn de minske sels likegoed as yn de
wrâld yn it grut. As minsken yn alles frijlitten wurde – om kwea te dwaan of om har
eigenbelang nei te stribjen - sille in soad fan ús meiminsken, bisten en it miljeu it
belije moatte. Wetten en regels, beheining fan de yndividuele frijheid en somtiden
sels geweld (fan oerheidswege) sille faak (noch) nedich wêze om it wolwêzen fan de
swakkeren en de mienskip feilich te stellen;

“Wês dus net al te
rjochtfeardich en
hâld dy net al te
wiis - wêrom
soesto dysels om
hals bringe?.”
Preker

- It ferbetterjen fan de wrâld is in hiele put en op koarte termyn amper te
realisearjen. It is ferstanniger om te begjinnen mei it ferbetterjen fan jinsels *
(in Bûddhist soe sizze: earst komt de eigen ferljochting!). Mei help fan filosofy en
religy kin men neitinke oer it omgean mei goed en kwea en mear ynsjoch krije yn de
eigen motiven om dingen al of net te dwaan en op de ûngemakken en tebeksetters
dy’t wy al dwaande meimeitsje. Dat makket ek, dat men yn de konfrontaasje mei it
kwea weromfalle kin op eigen inerlike wearden en noarmen;
- Behein it goeddwaan earst mar ta de lytse saken en ta it eigen fermidden:
jins famylje, wurk en doarp. In soad minsken ha har dêr al oan fertild, dus it is swier
genôch;
- Ik/jo/wy binne net ferantwurdlik foar alle ûnheil en it bestriden fan it kwea yn de
wrâld. Wy moatte leare om dat los te litten en fan ús ôf te setten. Dat soarget foar
geastlike frijheid en libbenswille en mei in fleurich hert ferset men mear goeds as
mei soarchlike prakkesaasjes oer de tastân fan de wrâld en it eigen tekoartsjitten.
Om mei de wurden fan myn favorite profeet Preker te besluten:
‘Wês dus net al te rjochtfeardich en hâld dy net al te wiis – wêrom soesto dysels om
hals bringe?’ Of yn goed Frysk: net te froed en net te tsjoed.

Jan Lautenbach
* Fansels moat ik tajaan, dat ik neffens boppesteand stik myn politike karriêre dus
ferkeard begûn bin. Lykas alle politisy soe ik earst de wrâld ferbetterje. JL

Omtinkers
Men kin in minsk neat leare, mar him allinne helpe it sels te ûntdekken yn himsels
Wy moatte somtiden ferjitte wa’t wy tinke dat wy binne om wier wêze te kinnen
wa’t wy binne
Hoe te slagjen:
Hoe te mislearjen:

doch goed dyn bêst
doch te goed dyn bêst

Fertrouwen wurdt fertsjinne mei in soad dieden, mar kin mei ien died wer wei wêze
Rykdom bestiet net út it hawwen fan in soad besittings, mar yn it hawwen fan in
bytsje ferlet
Respektearje de miening fan in oar, mar koesterje dy fan dysels
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Men kin jins libben op in soad manieren de muoite wurdich meitsje, mar allinne
dosels makkest út op hokker manier
Foar alle problemen is in oplossing. Jo hoege allinne mar te kiezen tusken de
konsekwinsjes
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Ts j e r k e t s j i n s t e n
Datum

Tiid

Foargonger

Plak, omskriuwing

Earnewâld
13
16
20
24

Desimber
09.30 oere
Ds. Boschma, Aldegea
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Desimber
18.30 oere
Krysttsjinst foar de bern
Mienskiplik, Grifformearde tsjerke
Desimber
09.30 oere
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Desimber 22.00 oere
Frou F. Wesseling, De Tike
Krystnachttsjinst, mienskiplik, Herf. tsj.
m.m.f. Piet Herrema (fluit), Bert Otten (akkordeon), Wim Hobers (gitaar), Pieter Herder (oargel)
25 Desimber
09.30 oere
Dhr. L. Durksz, Grins
Fryske tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
27 Desimber
09.30 oere
Ds. Postma, Wâlterswâld
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
31 Desimber 19.00 oere
Ds. Kraan, Burgum
NL, Aldjiersjûn, mienskiplik, Griff. tsj.
3 Jannewaris
10 Jannewaris
17 Jannewaris
24 Jannewaris
31 Jannewaris

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere

Ds. K. Visbeek, De Westereen
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. P. Dijkstra, Grou
Ds. W. Tinga, Grins
Ds. K.J. Bijleveld, Boarnburgum

Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Frysk Oekumenysk Wurkferbân
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke

7 Febrewaris
14 Febrewaris
21 Febrewaris
28 Febrewaris

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
Frou R. de Vries-Martini, Drachten
Dhr J. Koops, Easterwâlde
Frou M. Gort-Terpstra, Tsjom

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke

7 Maart
14 Maart
21 Maart
28 Maart

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

Drs. Y.J. Hiemstra, Feanwâlden
Ds. H. Boswijk, Snits
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. Douma-v/d Molen, Fryskepeallen

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke

10.00
10.00
10.00
10.00

oere
oere
oere
oere

Drs. J. Veenstra, De Rottefalle
Dhr. P. Magré, Frjentsjer
Frou C. de Boer-Bergstra, Sk’goutum
Drs. Y.J. Hiemstra, Feanwâlden

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens

10.00
10.00
10.00
10.00

oere
oere
oere
oere

P.G. Meinema, Balk
Pastor N. Sluis, Harns
Dhr. H. de Vries, Wâldsein
Frou T. Bergsma-Overdiep, Harich

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh

oere
oere
oere
oere
oere

Drs. Y. Hiemstra, Feanwâlden
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Dhr. W. Tjerkstra, Snits
Dhr. L. Durksz, Grins
Ds. B. Smilde, Ljouwert

FOW Hegebeintum, Krystnachttsjinst
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum

Itens
27
31
28
28

Desimber
Jannewaris
Febrewaris
Maart

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens

Sleat
13
31
28
28

Desimber
Jannewaris
Febrewaris
Maart

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh

Hegebeintum
24 Desimber
31 Desimber
3 Jannewaris
7 Febrewaris
7 maart

21.00
19.00
09.30
09.30
09.30

Kopij foar de folgjende Earn
Kopij foar de folgjende Earn kin foar 15 febrewaris 2010 ynlevere wurde by Tine van
Minnen (E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl). De redaksje wiist der op, dat stikken
wol ris ynkoarte wurde (moatte). Wy stelle it tige op priis as der by de artikels
passende foto’s ensfh. meilevere wurde.
De redaksje
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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, (058) 251 94 25
E-post: h.a.klooster@hccnet.nl
Tine van Minnen
Drs. Yvonne Hiemstra,
E-post: yvhiemstra@hetnet.nl
Jan Lautenbach, (06) 10 92 48 08
E-post: jan.lautenbach@kpnplanet.nl

M e i d i e l i n g s f a n i t Wu r k f e r b â n
De Earn
De redaksje fan de Earn hat besletten om de Earn yn 2010 fiif kear út
te jaan. De data fan ferskinen binne plend foar: ein febrewaris,
tredde wike fan april, ein juny, begjin septimber en begjin desimber.
It abonnemintsjild foar 2010 is fêststeld op € 12,50 en sil omtrint
febrewaris ôfskreaun wurde. Abonnee’s dy’t sels betelje wolle,
wurde fersocht, dat ek om dy tiid hinne te dwaan.
49 minsken dy’t de Earn al in skoftlang fergees tastjoerd krigen, ha
wy berjocht dien, dat wy it fergeze abonnemint beëinigje, mar dat
wy hoopje, dat se in betelle abonnemint nimme. Ek oaren kinne har
noch altyd opjaan as abonnee by Tine van Minnen (sjoch hjirneist).

Kofjedrinken
Nei de FOW tsjinst fan 10 jannewaris is der kofjedrinken yn de
konsistoarje. Elkenien is wolkom.

Jeften
De ponghâlder, Koos Landheer, wol jitris elkenien betankje foar de
jeften dy’t by ús ynkomme.

De bêste winsken
It bestjoer fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân, de leden fan de
kommisje Earnewâldster Rûnte en de redaksje fan de Earn winskje
elkenien hiele goeie Krystdagen en in ynspirearjend 2010.

FOWE bankrekken: 34.98.14.058
ISSN 1878 - 4348

Foar mear
ynformaasje:

www.fowe.org

By ferkeard adres werom nei: Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld

Ts i e n j i e r E a r n e w â l d s t e r R û n t e
Dit jier fiert de Earnewâldster Rûnte (ûnderdiel fan it FOWE) har
tsienjierrich bestean. As ûnderdiel fan dat jubileum krijt de lêste
lêzing fan it winterskoft 2009 - 2010 in ekstra feestlik tintsje.
Op 2 maart 2010 om 20 oere begjint yn restaurant “It Bûtenplak” yn
Earnewâld in program oer

‘Chassidyske ferhalen en jiddyske lieten’
It program wurdt fersoarge troch Lija Hirsch, Gertru Pasveer, Peter
de Leeuw en Nico ter Linden.
Foar de dielnimmers oan de ER is de jûn fergees, mar om’t wy troch
it oare plak mear romte hawwe as gewoanwei, is der ek plak foar
ekstra dielnimmers.
De tagongspriis is € 10 en jo kinne oan de doar betelje.
Yn ferbân mei de tariedings fersykje wy jim wol ús foar 15
jannewaris witte te litten oft jim komme wolle.
It kontaktadres stiet op dizze side fan de Earn.
Oant sjen op 2 maart yn it Bûtenplak, Koaidyk 8d, Earnewâld
Foar de kommisje ER
Tjabel Klok, foarsitter
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