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Wy hawwe yn de bibel twa berjochten lêzen oer in himelfeart: de himelfeart fan de
profeet Elia en de himelfeart fan Jezus. Sokke berjochten roppe fragen op en freegje
om útlis. Eins binne guon gemeenten al sûnt de sechstiger jierren fan de 19e ieu
ferlegen mei dit soarte fan ferhalen. Yn frijwat gemeenten binne de tsjinsten op
himelfeartsdei dan ek ôfskaft. Op himsels fyn ik dat net sa slim, mar dat wol noch net
sizze dat de ‘himelfeartsferhalen’ yn de bibel gjin serieuze ferhalen binne.
Dy wolle krekt hiel wat wêzenliks sizze.

It mausoleum fan
Mao Tse Toeng

Presys op tiid gongst 1
ek wer fuort

Om te begjinnen wol ik mei klam sizze, dat wy ús net ôfpinigje moatte
mei de fraach, hoe’t it mooglik is dat in minsklik lichem him ferpleatse
kin nei . . . ?
Ja wêr krekt hinne? Sis it mar. Nee, it giet om hiel wat oars.
Fierder is it opfallend dat wy yn de bibel net safolle himelfeartsferhalen tsjinkomme. Eins binne it ferhalen mei in geheim. Der wurdt wat yn
ferteld, dat him net sa maklik ferwurdzje lit. En as wy se tsjinkomme
dan giet it oer persoanen fan in útsûnderlik grutte betsjutting.
En dat is no krekt wat it ferhaal ta útdrukking bringe wol.
De ferhalen wolle sizze: dizze persoan is om wat er sein en dien hat
‘ûnstjerlik’. Sa wurde gauris de grêven dan wol de stoflike resten fan
minsken fan histoarysk belang of fan idoalen fereare en kinne sels ta
wiere beafeartsplakken wurde. Dat jildt fan it grêf fan Michael Jackson
bygelyks, mar der falt ek te tinken oan it mausoleum fan Lenin op it
Reade plein, dêr’t it balseme lyk fan dizze kommunistyske lieder yn opbiere is, of oan
it it mausoleum fan Mao tse Toeng op it Plein fan de himelske frede yn Peking (wat der
krekt yn dat mausoleum leit, witte wy net, want by it balsemjen fan it lyk is wat
ferkeard gien).
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Dêrom is it krekt sa opmerklik dat soks yn de bibelske berjochten krekt net bart. Fan
Mozes wurdt ferteld dat it plak fan syn grêf ûnbekend is (Deuteronomium 34:6) en dat
it sadwaande ûnmooglik om syn lyk en syn grêf te ferearjen. Fan de grutte profeet Elia
wurdt ferteld dat er weinommen is yn in stoarm mei in wein mei hynders fan fjoer.
Dêrne wurdt ferteld dat fyftich keardels sa ûnbeskamsum binne om te sykjen om it lyk,
mar it trije dagen letter noch net fûn ha. Echt yndrukwekkend.
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Wat Jezus oanbelanget, fertelt Lukas yn it boek Hannelingen dat in wolk him weinaam.
En op harren eigen wize fertelle de oare evangeeljeferhalen ek soks. It lyk is der dus
net mear, mar . . . it grêf is der noch wol: It Hillige Grêf yn de Hillige Grêf-tsjerke yn
Jeruzalem! As der ien ding is dat beskamsum is foar it kristendom, dan is dat wol dit
plak, dêr’t it lichem fan Jezus fan de jûns fan Goedfreed oant de iere moarn fan
Peaskesnein yn lein hat. Krústochten binne der om hâlden, sa hillich wie it.
Mozes en Elia fertsjintwurdigen tegearre de Tora en de Profeten, de religieuze tradysje fan Israël. Beiden hawwe oan it folk oerbrocht wat Gods bedoeling is mei it libben.
En beiden binne se nei it folbringen fan harren ierdske taak opnommen yn ‘Gods
hearlikheid’. Net om harren liken of grêven giet it, wol de bibel dêrmei sizze, mar om
de betsjutting fan de boadskip dy’t se trochjûn hawwe. Dêrom fertsjinje se oansjen.
Lês dêrom de Tora en de profeten en libje dêrmei, mar doch net oan ordinêre
ferearing fan stoflike resten en saneamde hillige plakken.
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‘It is goed foar jimme dat ik fuort gean’.
Datselde jildt ek fan Jezus, de Man fan Nazaret, dy’t yn wurd en died it Ryk fan God
ferkundige en dy’t syn libben derfoar jûn hat. De ‘Minskesoan’ wurdt er neamd, de
‘Messias’, de ‘Soan fan God’. Foar dy’t yn him leauwe, is der gjin grutter namme op
ierde. Oer him fertelle de ferhalen dat er nei Peaske noch in kear as wat oan syn
learlingen ferskynd is. It ferhaal yn Hânlingen 2 fertelt oer de lêste fan dy
ferskinings. In ôfskied is it. Mar it eigenaardige is dat it ek wer gjin ôfskied is.
Yn Johannes 16:7 hearre wy Jezus sizzen tsjin syn learlingen: ‘Ik gean fuort nei Him
dy’t my stjoerd hat’. En dan giet er fierder: ‘Jim hert is fol fan fertriet. Mar ik sis jim
de wierheid: It is goed foar jimme dat ik fuort gean’. En sa sit der sawol yn it ôfskied
dat wy hjir by Johannes lêze, as yn it himelfeartsferhaal yn Hânlingen 1 wat
weemoedichs. De Frânsken sizze dan: Partir c’est mourir un peu (ôfskied nimme is
in bytsje stjerre). Dat kin wy ek beharkje yn de berjochten dy’t wy lêzen hawwe.
De learlingen witte net wat se der fan tinke moatte. Yn Hanlingen 1 steane se wat
ferdwaasd yn de loft te sjen. Mar dan binne dêr ynienen twa mannen yn wite klean,
dy’t harren oansprekke en treaste yn harren gefoelens fan weemoed en fertriet.
Nijsgjirrich binne de wurden fan Jezus dy’t Johannes oerlevere hat en de wurden
dy’t wy lêzen hawwe by Mattéus. By Johannes is it: ‘It is goed foar jimme dat ik
fuortgean’ en by Mattéus lêze wy: ‘Sjoch ik bin by by jimme, alle dagen’. Dat liket in
tsjinstridichheid. Mar yn beide útspraken fan Jezus giet it om wiere wurden.
Ik sil besykje om de hân fan in gedicht fan de dichter Hans Bouma út te lizzen wat ik
bedoel (Ik haw de Nederlânske tekst ferfryske). In gedicht is it oer in kommen, in
gean en in bliuwen:

‘Do, bliuwend
myn minske.
In geskink
út de himel’.

Datst der doe wiest, krekt op dat momint.
Wat brocht dy hjirre? As hie ik dy roppen.
Dyn eachopslach, dyn hân. Krekt sa en net oars.
En datst doe dy pear wurden seidest.
Wurden dy’t alles oars makken.
En presys op tiid gongst ek wer fuort.
Feilleas fieldest it oan.
Mar dyn eachopslach, dyn hân,
Dy wurden.
Do, bliuwend myn minske.
In geskink út de himel.
Himelfeart en Pinkster, yn in pear dichtrigels delset. Der wurdt ferteld oer immen,
dy’t troch syn oanwêzichheid in djippe en bliuwende yndruk makket, mar dy’t ek
presys op ‘e tiid wer fuortgiet en dy’t dat momint fan fuortgean ek feilleas oanfielt.
Dat kin in momint lykje: pynlik en weemoedich. Mar in momint fan ôfskied, fan wer
út elkoar gean, kin ek in goed momint wêze.

Wêrom in goed momint?

Hans Bouma studearre
teology oan de Vrije
Universiteit yn
Amsterdam.
Hy hat 13 jier wurke as
dûmny en dêrnei wie er
útjouwer.
Hy publisearre ûnder
oaren boeken en
dichtbondels.

SIDE 2

Ik tink dat dat te meitsjen hat mei respekt, it respekt dat bygelyks in goeie
learmaster hat foar syn learlingen. Want in goeie learmaster is der ommers op út om
syn learlingen wat by te bringen dat fan wearde is: kennis en ynsjoch, mar ek in
bepaalde krityske hâlding. En wat in goeie learmaster altiten besykje sil om foar te
kommen, dat is dat syn learlingen epigoanen wurde, dws. minsken dy’t him allinne
mar bewunderje, him slaafsk en kritykleas neiprate en dy’t syn útspraken te pas en
te ûnpas oanhelje. Goeie learlingen wurde gjin kopyen fan harren learmaster, gjin
neipraters. In learling moat krekt de romte krije om de dingen dy’t er fan syn
learmaster heard en sjoen hat, selsstannich te ferarbeidzjen. De learling moat him
dêr in eigen mieneing oer foarmje. Want hy moat him geastlik ûntjaan kinne ta de
unike minske dy’t er is. En dêr is romte foar nedich.
Dêrom moat in learmaster him ek op ‘e tiid weromlûke en syn learlingen loslitte.
As er dat net docht, is er gjin goeie learmaster. En fan de learlingen jildt itselde.
Ek dy moatte har op ‘e tiid los meitsje fan de learmaster om harren eigen paad gean
te kinnen. Learlingen moatte dan ek krityk ha kinne op harren learmaster en him yn
gjin gefal ferhearlikje en him sa heech stelle dat er boppe alle krityk ferheven is.
As ik myn eigen biografy neigean, dan hawwe dêr ek minsken west dy’t op myn paad
kommen binne en dy’t in djippe yndruk op my neilitten hawwe. Ik tink oan guon
ûnderwizers fan de legere skoalle, leararen op it fuortset ûnderwys, inkelde dûmny’s

út myn jeugd, en letter guon learmasters op de universiteit en op it seminaarje,
en fansels ek grutte skriuwers en tinkers en kabaretiers. Mar ik tink ek oan hiele
gewoane minsken dy’t ik tsjinkommen bin yn myn wurk en yn de privee-sfear.
Wize minsken stik foar stik, minsken dy’t wat te melden hiene, minsken dy’t wat
útstrielen en dêr’t wat fan útgong. Allegearre minsken om
jinsels oan op te lûken. De measten binne der net mear. Minsken geane no ienkear
foarby. Dat kin hiel pynlik wêze. Mar der is ek in oare kant. Want wat giet no
krekt foarby en wat is bliuwend?

De geast fan de minske moat him ûntjaan
Dêrom leit der sa’n djippe wierheid yn de wurden fan Jezus: ‘It is goed foar
jimme dat ik fuortgean’. Want dat betsjut dat er net op in totalitêre wize omgiet
mei syn learlingen. Wat hy no krekt net wol, dat is harren de harsens spiele, it
brein waskje. Want de wurden fan Jezus, de wurden fan God, de wurden dy’t wy
yn de bibel lêze, dy binne net totalitêr. It binne gjin wurden dy’t har oantsjinje
mei in absolút gesach en dy’t allikemin bedoeld binne om jin oan te ûnderwerpen.
Kritykleaze ûnderwerping is yn striid mei sûn leauwenslibben. It evangeelje is dan
ek net bedoeld as twang en dressuer, mar bedoeld as in boadskip fan romte en
befrijing. Leauwen is ommers fertrouwen.
Leauwen is yn fertrouwen jins wei gean troch it libben. En dat leauwen bestiet
altiten binnen de romte fan de leafde en it respekt foar minsken, fan de minsklike
frijheid. It is frij fan terreur en altiten út op it skeppen fan romte en frijheid.
Leauwen is dêrom ek wat oars as it neipraten fan wat learstellings, it sitearjen
fan bibelteksten en jin dêrefter ferskûlje. Ek wat oars as it neipraten fan in
dûmny of in teolooch dy’t wat yndruk makket. Leauwen is sels wat oars as de
wurden fan Jezus neiprate.
Leauwen wol ek sizze: sels neitinke en sels de âlde wurden en ferhalen
ferarbeidzje. It klinkt miskien wat nuver dat ik dat sa sis. Mar allinne binnen dy
romte, yn dy frijheid kin de minsklike geast him ûntjaan en kin de Hillige Geast,
de Geast fan God, de Geast fan Kristus, minsken ynderlik oansprekke en
ynspirearje. Leauwen is ommers: yn betrouwen jins wei gean troch dit libben.
En dan begjinne ek dy slotwurden út it Mattéus-evangeelje te sprekken:
‘Sjoch, ik bin by jimme, alle dagen, oan de ein fan de tiden ta’.
Dat wol sizze: yn de Geast is er by ús. Hy giet mei jin mei op jins libbenspaad en
wol as in boarne fan treast, bemoediging en ynspiraasje.
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‘Wize minsken
stik foar stik,
minsken dy’t
wat útstrielen
en dêr’t wat
fan útgong.

Jezus sprekt ús noch altiten oan
Dy minsken dêr’t ik it krekt oer hie, dy’t elk op harren eigen wize foar myn
foarming sa wichtich west hawwe, dy haw ik ek by my. Dy sprekke my noch
altiten oan en faak komme guon útspraken my noch yn it sin. Of ik sykje wer ris in
passaazje op út in boek of in brief. Sa is it ek mei Jezus, mei de wurden dy’t ús yn
de evangeeljes oerlevere binne. Hy sprekt ús noch altiten oan yn de ferhalen, de
berjochten en de útspraken. It liket in tsjinstelling, de wurden: ‘It is goed dat ik
fuortgean, want oars kin myn geast net by jim komme’ en ‘Ik bin by jim alle
dagen’. Mar krekt yn dy tsjinstelling leit de eigenaardige betsjutting fan de
ferskillende berjochten oer de himelfeart fan Jezus. Dêrom wol ik beslute mei it
gedicht fan Hans Bouma:
Datst der doe wiest, krekt op dat momint.
Wat brocht dy hjirre? As hie ik dy roppen.
Dyn eachopslach, dyn hân. Krekt sa en net oars.
En datst doe dy pear wurden seidest.
Wurden dy’t alles oars makken.
En presys op tiid gongst wer fuort.
Feilleas fieldest it oan.
Dyn eachopslach, dyn hân.
Dy wurden.
Do bliuwend myn minske.
In geskink út de himel.
SIDE 3
Amen.
Rienk Klooster
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Leauwige ferbylding as antydepressivum
Depresjekultuer
Likernôch 800.000 Nederlanners binne besteld mei swiersettigens oftewol
depressiviteit, mear as in miljoen brûke antydepressiva. Depresje spoeket om. Net
allinne yn minsken, mar likegoed yn de media. Hieltiten faker komt it ûnderwerp
werom yn kranten, op ynternet-siden en yn programma’s. It boek De depressieepidemie fan Trudy Dehue is in 'hype'. Mei rjocht en reden, want hja rekket in
hjoeddeiske snaar. Dehue sjocht de hjoeddeiske depresje-goarre benammen as in
gefolch fan de neo-liberale twang om as minske jins lot yn eigen hân te nimmen. Dat
men sels ferantwurdlik is foar it wolslagjen fan jins libben. Elk minske is in zzp-er
(selsstannige sûnder personiel), en dy’t dat net oprêdt, is in 'loser' (ferliezer). Ien
dy’t depressyf wurdt, kin dan ek net langer meidwaan yn de ring fan selsferbettering
en prestaasje.
De hjoeddeiske depresje-goarre liket de skaadkant te wêzen fan in manyske
maatskippij fan ferbettering en feroaring, mei in oerdoasis oan prikels en
mooglikheden. Ynein fan it kiezen en it moatten rekket mannichien yn in 'burn-out'
(opbaarnd) en swiersettich, twa etiketten foar minsken dy’t ‘it’ net langer lûke.
Heakje dêr de kultuer fan mistrouwen oan ta en de humus foar depresje is in feit.

Kikker gaat fietsen
Maarten van Buuren
is as heechlearaar Moderne
Frânske Literatuer ferbûn
oan de Universiteit fan
Utert. Hy is spesjalisearre
yn literatuerteory en
Frânske literatuer út de
19e en 20ste ieu.
Van Buuren hat ûnder
oaren wurk oerset fan
Cioran, Valéry en La
Rochfoucauld.
Hy skriuwt geregelwei oer
keunst en literatuer foar
‘De Groene Amsterdammer’, ‘Armada’en
‘NRC Handelsblad.

De psycho-analyze leart jin, dat de minske yn prinsipe in leech en ûnbeskreaun blêd
is. Dat der net soks bestiet as in oanberne ik of sels. It ik is in minsklik bouwurk, dat
men opbout fia oaren: âlden, kultuer, tradysje, taal. Jins âlden leare jin ik te sizzen.
En depresje is in omstannichheid, dat dit bouwurk om jin hin ynsakke is, in yllúzje
blykt te wêzen of in kaartehûs, lykas like dramatysk as prachtich beskreaun is yn
Kikker gaat fietsen fan Maarten van Buuren. Foar Van Buuren wurdt, nei it ynsakjen
fan syn ik, de leechte de kearn fan syn nije identiteit. En om dat gat hinne bout er
foarsichtich in nij libben. Van Buuren hellet skriuwers en filosofen oan om syn
ûnderfinings fan depresje ûnder wurden te bringen. By it lêzen fan Kikker gaat
fietsen hie ik tocht, dat Van Buuren fia de wei fan it nihylisme by de mystyk
útkomme soe. De filosofy fan it Nihilisme (nihyl betsjut ‘neat’) giet derfan út dat der
gjin God of oar wêzen is dat oan it libben sin en wearde jout, dat der by
eintsjebeslút Neat is dat sin jout en bestimming skinkt. Werkenning fynt Van Buuren
yndied by de mystisy. Benammen yn harren sykjen nei wat der fan God oerbliuwt, fia
de wei fan de ûntkenning: God is noch dit, noch dat. Mar Van Buuren hâldt it lykwols
by it Neat. Hy hâldt de stap yn, dêr’t de mystikus in stap fierder docht.
It ûnderskied tusken de nihylist en de mystikus sit him yn it omgean mei dat Neat.
De nihylist tinkt der oer nei, sjocht dernei, priuwt derfan en oanfurdet it as syn
libbensfisy. De mystikus kringt djip yn it Neat troch en wurdt der ien mei. En dan set
er in beslissende stap. Hy ‘ferbyldet’ dat Neat. Sadwaande wit de mystikus fan rauwe
oalje soks as brânje te meitsjen. Want troch yn dat Neat del te gean en dernei te
harkjen, komme der bylden omheech, dy’t op harren bar wer wurden krije.
Sa ûntstiet in oersette nije oanwêzichheid, dy’t in ego-of selsoerstiigjende útwurking
hat.

Wurkplak foar ynderlike ferbylding

SIDE 4

Der is op it heden in oanheljende belangstelling foar de mystike teology. Dêr wurdt in
taal sprutsen fan in sykjen en finen fan God, dy’t minsken fersteane. It liket my ta
dat it krekt dizze tradysje is, dy’t helpe kin om jin religieus ‘te wapenjen’ tsjin
depresje en jin by te stean. Mei dizze mystike teksten kin men jins psychyske libben
yn kultuer bringe, dat it sadwaande in geastlike kwaliteit kriget. Ien fan de manieren
dêr’t dat konkreet troch wurde kin, is te wurkjen oan in bewust ferbyldzjen fan jins
ynderlik. Wat docht it jin as men jins ynderlik yn in gebedshûs feroaret, of jin
foarstelt dat it lykas in baarnende toarnbosk is? Dy bylden, dêr tinke wy net oer, mar
dy binne wy sels. Anselsm Grün skriuwt dat it der om giet om dy yn ús ta te litten en
ús dy foar te stellen: ‘Ik bin de baarnende toarnbosk, leech en útbaarnd, mar dochs
fol fjoer, fol fan Gods hearlikheid. Ik bin de timpel, rom en moai. Yn my wennet de
Ûneinige God’. Dizze bylden jouwe ús in nije identiteit oer de leechte hinne.
Hja hielje ús siikmeitsjende selsbylden. Fia dat proses jouwe wy oan ússels ynderlik
hieljende bylden en wurden, trochdat wy de krêft dy’t dizze symboalen yn har
hawwe, yn ús opnimme.

Etty Hillesum en Teresa fan Avila
It makket nochal wat út, ek as it om depresje giet, as men jins eigen ynderlik oan syn
lot oerlit, of as men it ûnderhâldt as in tún. Yn it earste gefal kin it samar ferwurde
ta in wyldernis of in toarre flakte fan swiersettigens. Yn it oare gefal feroaret it
bygelyks yn in tún dêr’t blommen yn bloeie, lykas: tankberens, sêftens,
ferwûndering, oerjefte en fearkrêft.
Dit yn kultuer bringen fan jins ynderlik kin dus troch ferbylding. En de mystisy binne
de pioniers fan sokke ferbylding. Mystisy kinne paadwizers wêze, dy’t jin meinimme
yn harren bylden op harren syktocht nei God. Dêrby tink ik benammen oan Etty
Hillesum. Yn de djippe depresje fan de Twade Wrâldkriich skreau hja in deiboek.
In dokumint is it fol mystike ferbylding fan har ynderlik. Dêr set hja de stap fan it
‘neat’ nei it ‘eat’. Yn it begjin fan har deiboeken wurdt hja pleage troch swiersettige
stimmings en remmings, mar njonkenlytsen brekt hja dêr trochhinne en kringt hja
troch nei in djippere ynderlike laach ûnder dy swiersettige ‘stimmingskoarste’.
Dêr fynt hja ynderlike romte en gearhing. ‘Myn sintrum wurdt mei de dei steviger’,
skriuwt hja. Hja wurdt dêrby holpen, omdat der immen is dy’t har by de hân kriget
en de taal sprekt dy’t har ynderlik thús bringt. Mar ek sels beskikt hja oer in grut
talint oan ferbyldingskrêft. Hja ferstiet de keunst om har ynderlike befinings te
ferbyldzjen en dêr foarm oan te jaan.
Ek grutte mystisy fersteane dy keunst. Hja jouwe symboaltaal sawol oan harren
stimmings, sawol oan de rouwe as oan de mear beslipe, dat it sadwaande in
werklikheid wurdt dêr’t hja har ta ferhâlde kinne. Sa hat Teresa fan Avila it oer de
ynderlike ‘boarch’ en oer in ‘tún’ dy’t troch God yn kultuer brocht wurdt. Dat freget
fan har om ree te wêzen. En hja leit har tún oan ‘by in gebedswei lâns’. Hja harket
en ferbyldet, en God sprekt.
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Etty Hillesum

Binnenwurk
Jehannes fan it Krús brûkt de bylden fan it beklimmen fan de berch Karmel en fan de
reis troch de tsjustere nacht. Etty Hillesum ferstiet dy keunst ek. Hja wit dat de
binnenwrâld like reëel is as de bûtenwrâld. Hja skriuwt: ‘Men moat dit goed yn de
rekken hâlde. De binnenwrâld hat ek syn lânskippen, kontoeren, mooglikheden en
har ûnbegrinze gebieten. En sels is men it lytse sintrum, dêr’t binnen- en bûtenwrâld
elkoar moetsje. Dy beide wrâlden wurde troch elkoar fieden. Men mei de iene net
fertutearzje litte te’n koste fan de oare, de iene net wichtiger achtsje as de oare’.
Dat minsken har hjir bewust fan wêze soenen en sels in lyts sintrum wurde, dêr’t
binnen- en bûtenkant gearrinne en elkoar beynfloedzje, soe al in moai begjin wêze.
Yn dat besef soe men jinsels al net langer in spylbal fiele hoege fan de grutte krêften
en machten dy’t jin deltriuwe wolle, fan it tafal en it needlot. Yn elts gefal slagget it
Etty Hillesum om yn har ynderlike gaos en depresje, yn de tiid fan de destruktive
Twade Wrâldkriich, in foarbyld te wêzen en hieltyd better it stjoer te hâlden oer dat
eigen sintrum. Fia aktive ferbylding skept hja har eigen ynderlike werklikheid.
En hja brûkt dêrby bylden lykas ‘boarne’ en ‘put’. Ien fan har meast bekende sitaten
giet oer dy put. Op de boaien fan dy put, dêr wurdt hja God gewaar. Hja skriuwt: ‘Yn
my sit in hiele djippe put en dêr sit God yn. Bytiden kin ik derby komme, mar
almeast leit der stien en grús foar dy put. Dan is God bedobbe rekke, moat er wer
opdold wurde’. Bestiet God dêr djip yn dy put as in geduldich wachtsjende realiteit,
sa freget hja har ôf. Nee, dêr yn de djipte fan it ynderlik is feitlik neat. Mar it is de
ûnderfining fan dochs de depressive stimmings en emoasjes foarby te gean; in
ûnderfining dy’t fan in eigen kwaliteit is en dêr’t krêft, rêst en fertrouwen fan
útgeane. Men ûnderfynt dat dizze kwaliteit útstiicht boppe jins ik en syn ferlet.
Mei dat lêste falt men dan net langer gear.
It is in ûnderfinen fan ‘eat’ dat boppen jins beheinde ik útstiicht. Foar dy ûnderfining
fynt Etty Hillesum ‘God’ it meast gaadlike wurd, it wurd om mei út te drukken wat
dêr dan is, dêr yn de djipte fan har ynderlik. Sa skept hja út betsjuttingsleaze
leechte ‘eat’, en dat eat feroaret yn ‘Immen’. En mei dy Immen giet hja yn petear.
Hja falt op de knibbels en hja bidt.
Sa is God in metafoar foar har djipste ynderlik, dêr’t rêst en sereniteit hearskje.
Mei dizze symbolisaasje feroaret har ynderlik yn in boarne, dêr’t in stream fan
Oanwêzichheid (term fan Eric Voegelin) út opwâlet, dy’t har in libbenskwaliteit
skinkt dêr’t de uterlike omstannichheden net langer de trochslach jouwe.
Hja djippet har krêft op út dy ynderlike boarne, dy’t in boarne fol libbensenerzjy
blykt te wêzen. Sa tilt hja harsels út boppe de omstannichheden, boppe it depressive
yn har en de naziterreur dy’t har depressyf makket.
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In stim dy’t wat te melden hat
Ek hjoed kinne Etty Hillesum en oare mystisy foarbylden wêze om fia spirituele wei in
dialooch oan te gean mei jins eigen stimmings, sels mei de depressive. Dat freget om
binnenwurk. Dat freget om omtinken, geastlike begelieding en ferbyldzjen fan in
fakentiids braak lizzend gebied.
Allinne al om depressiviteit net te besjen as in soartemint fan psychyske swolderij,
dêr’t men sa gau mooglik fan ôf wol mei pillen of troch te praten, mar as in taal fan
it ynderlik, as in stim dy’t wat driuwends te melden hat, is al hiel wat.
Depresje wurdt dan ‘in siel yn need’: eat wol him kenne litte. Dat ynsjoch is in
earste stap.
Dêrnei freget it om omtinken en ferbyldingstaal, dy’t oanrikt wurde troch geastlike
begelieders. Jins ynderlik bliuwt dan gjin toarre flakte, mar men begjint deroan te
wurkje dat it in moaie tún wurdt, dêr’t it goed toevjen is.
Of wy bouwe oan in timpel yn ússels, as in romte dêr’t God yn wennet. Sa wurdt men
ta mear as lichem, mear as psyche. Sa wurdt men ta geastlike realiteit, in minske as
in timpel dêr’t Gods hillich fjoer yn baarnt. Fragen oer eat of neat binne dan net
langer wichtich, omdat de rykdom fan de ferbylde werklikheid himsels dêrboppe
úttilt, as in wûnderlike kwaliteit en eigenheid fan minskewêzen, de depresje foarby.

Sytze Ypma
(oersetting Rienk Klooster)

Kahlil Gibran (1883 — 1931)

Kahlil Gibran
Foto út 1931

‘De iik en
de sipres
groeie net
yn elkoars
skaad’.

Dizze dichter, filosoof en keunstner waard berne op 6 jannewaris 1883 yn in
Maronnityske (kristlike) famylje yn it doarp Bisharri yn it bercheftige noarden fan
Libanon. Libanon wie yn dy tiid in provinsje fan it grutte Ottomaanske ryk fan de
Turken.
Syn heit wurke by de belesting mar waard yn 1891 oppakt foar fertsjustering.
Hy waard yn 1894 wer frijlitten, mar Gibran syn mem Kamila hie doe al besletten
om nei de Feriene Steaten te emigrearjen.
Yn 1895 ferfear de famylje en hja setten har nei wenjen yn Boston, dêr’t mem
Kamila de kost fertsjinne foar harsels en har fjouwer bern.
Op skoalle foel Kahlil op troch syn tekentalint en troch in befreone keunstner
krige er de kâns om te studearjen yn Europa.
Hy ferstoar oan leverkanker yn New York yn 1931 en syn famylje hat him op syn
eigen fersyk te hôf brocht yn syn bertedoarp Bisharri. De natuer en omkriten fan
dat doarp spylje in wichtige rol yn syn byldzjende keunst en syn dichtwurk.
Miljoenen fan Arabysk-sprekkenden binne bekend mei syn wurk yn it Arabysk.
Yn de lêste 20 jier fan syn libben begûn er ek yn it Ingelsk te skriuwen.
The Prophet - dêr't de folgjende twa stikken út oerset binne - wurdt algemien as
syn masterwurk beskôge.
Yn de sechstiger jierren wie it tige populêr yn de “hippy-kultuer” en it is ek in
hânboek yn New Age fermiddens.
Guon fan syn boeken binne ek wol yn it Nederlânsk te krijen, mar ik wit net oft
der ek Fryske oersettings fan binne. Ik haw dêrom sels twa stikken út de Profeet
oerset, dy't ik hiel moai fyn. De haadstikjes oer it houlik en oer bern, dy't eins
ferplichte lêskost wêze moatte soenen foar elkenien, dy't oan in houlik begjint of
neitinkt oer it opfieden fan bern (al moat iksels tajaan dat ik noch altyd net
troud bin en ek gjin bern haw en dus eins fan beide gjin ferstân ha).

Jan Lautenbach
Kahlil Gibran — The Prophet
ISBN13:
97 89 069 637 662
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Kahlil Gibran — De Profeet
ISBN13:
97 80 394 404 288
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oer it houlik
En hy (de profeet Almustafa) antwurde en sei:
Jim binne tegearre berne en sil foar ivich en altyd tegearre bliuwe.
Jim sille tegearre wêze as de wite wjukken fan de dea jim dagen
fersilje.
Ja, sels yn it stille ûnthâld fan God sille jim tegearre wêze.
Mar lit der romte wêze yn jim tegearre wêzen,
En lit de winen fan de himels tusken jim dûnsje.
Hâld fan elkoar, mar meitsje gjin bân fan de leafde:
Lit it leaver in weagjende see wêze tusken de iggen fan jim sielen.
Folje elkoars beker, mar drink net út ien beker.
Jou elkoar fan jim iten, mar yt net fan itselde brea.
Sjong en dûnsje tegearre en wês fleurich,
mar lit elk fan jim him/harsels wêze,
Sa't de snaren fan in lute harsels binne
en dochs trilje mei itselde muzyk.

Sneintemoarnsreis
Op sneintemoarn
geregeld in reiske
fan Burgum oer Garyp
nei Earnewâld.
In ritsje troch it

Jou jim herten, mar net yn elkoars bewar.
Want allinne de hân fan it Libben kin jimme herten omfiemje.
En hâld tegearre stân, mar net te ticht by elkoar:
Want de pylders fan de timpel steane op harsels,
En de iik en de sipres groeie net yn elkoars skaad.

oer bern

dan noch rêstige gea.
In moai stikje natuer
mei leechlân fan
reidlannen en puollen
mei keppels guozzen,
’weidzjende’ eiberts
en gauris in
iensume wite reager,

En hy sei:
Jimme bern binne net jim bern.
Hja binne de soannen en dochters fan Libbens' langstme nei harsels.
Troch jimme binne se kommen, mar se binne net út jimme,
En al binne se by jim, se binne net jim eigendom.

loerend op syn proai.

Jim meie har jim leafde jaan, mar net jim tinzen,
Want hja hawwe har eigen tinzen.
Jim meie har lichem in tehûs jaan, mar net harren sielen,
Want har sielen ferbliuwe yn it hûs fan moarn, dêr't jimme net komme
kinne, sels net yn jim dreamen.
Jim meie jim bêst dwaan om op har te lykjen, mar besykje net om se
te meitsjen lykas jimsels.
Want it libben giet net werom yn de tiid en it kliemt ek net oan juster.

In noflik begjin

Jim binne de bôgen,
dêr't jim bern as libbene pylken troch fuortsketten wurde.
De bôgesjitter sjocht it doel op it paad fan it ûneinige en Hy spant jim
mei al Syn krêft, sadat Syn pylken fluch en fier fleane sille.
Lit jim yn blidens bûgje yn de hannen fan de bôgesjitter;
Want sa't Er hâldt fan de pylk dy't fuort fleant,
sa hâldt Er ek fan de bôge dy't stabyl is.

En wy binne op wei
nei dat lytse tsjerkje
foar it Wurd fan Heit
yn de taal fan mem.
fan de nije wike.

Jan Jongsma
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Slauerfhoff en Jorwert (4)
Weemoedich binne ek in tal gedichten dy’t Jan Slauerhoff skreaun hat neidat de
amoereuze relaasje mei Heleen ferbrutsen wie. Wêr’t Slauerhoff op dat stuit krekt
is, dat wit ik net: it kin noch op syn studintekeamer yn Amsterdam wêze, of miskien
al op see. Mar yn alle gefallen tinkt er faak werom oan de femylje Hille Ris Lambers
yn Jorwert en dan benammen oan dy âldste dochter Heleen, dy’t dêr dan noch
wennet en dy’t altiten in bysûnder plak ynnommen hat yn syn libben. Neidat Heleen
oan Jan witte litten hie dat se net byelkoar pasten – hja hie him witte litten dat hja
earder as in mem foar him fielde as dat hja echt amoereuze gefoelens foar him hie wie er poerrazen. Hy skreau har in synyske brief en liet in skoft lang neat mear fan
him hearre. Mar geandewei kaam der wer kontakt. Hja skreauwen elkoar wer
brieven, dêr’t Heleen in hiel soad fan bewarre hat. ‘De meer persoonlijke brieven
heb ik natuurlijk vernietigd’, hat hja my ferteld. Frijwat fan dy brieven binne yn
septimber 1992, in oardel jier nei Heleen har ferstjerren, bondele en útjûn ûnder de
tapaslike titel Van een liefde die vriendschap moest blijven. Mar bûten de brieven
hat er ek in tal gedichten skreaun, dy’t geane oer Heleen en dy’t situearre wurde
moatte yn Jorwert. It gedicht ‘Pastorale’ is dêr in bekendenien fan.
Pastorale
Ik weet het: een Zondag als deze
Gewekt in weemoed van wind door regen,
Weet zij naar geluk geen wegen,
En zit aan een raam te lezen
Den vroegen morgen.
Om tien uur luidt het kerktijd.
Ze slaat een doek om, zij gaat
Loom met geloken gelaat
Den korten weg die naar de kerk leidt:
Hun hof grenst aan het kerkhof.
Haar vader spreekt zijn Amen.
Zij loopt weer door den tuin
Langs smalle zwarte paden
Te huiveren. Door de dunne gewaden
Schendt haar wind. Haar smalle voetjes waden
In het bloemenpuin.

Jan Slauerhoff
op syn studintekeamer yn Amsterdam

’s Middags geen uitweg dan een wandeling
Door de weiden. Zij moet ontmoeten
Zwermende boeren, die haar groeten,
In geheiligde handeling:
De dochter van hun herder.
’s Avonds zit zij stil met haar ouders,
Haar moeder moe, haar vader dor.
Zij mijmert over ouder worden
En trekt òp de schouders.
Even trillen haar borsten.
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Later, in het holle slaapvertrek,
Maakt zij ’t haar los voor een donkere spiegelbres
En brengt haar lichaam over
Van het dag- in het nachtgewaad.
Even staat zij naakt,
En gelooft ergens een vage kramp
Te voelen; het gaat over.
Zij dooft de lage lamp.
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Jorwert op snein
It is in gedicht dat in weemoedich gefoel opropt oer in dûmnysdochter yn sa’n lyts
doarp dêr’t neat te belibjen falt, en dy’t op sa’n tryste en reinige snein wat yn ‘e hûs
sit. Hja sit wat by it rút te lêzen, sjocht no en dan ris nei bûten en wa wit binne har
gedachten wol by dy jonge út de stêd, dêr’t se koartdeis de ferkearing mei útmakke
hat. Moarns tsjin tsjerktiid liede de klokken en makket hja har klear om nei de preek
te gean. Botte fleurich is hja net as hja dat útgiet oer it smelle paadsje fan de de
pastorijtún nei tsjerke ta. As har heit it ‘Amen’ útsprutsen hat en de tsjinst dien is, is
bûtendoar it waar noch like skrousk, mar hja makket al in kuierke troch de pastorijtún. Middeis om melkerstiid is der foar har oars gjin ferdivedaasje as in slach troch de
buorren en of om de Battenser of Hesenser reed in ein del te rinnen. Dêr komt hja
dan de boeren tsjin dy’t ûnderweis binne nei harren fee en de deftige dûmnysdochter
hoflik groetsje. De sneintejûn ferrint allikemin botte fleurich. Mei har âlden hat hja
net folle praat. Hja fielt har net gelokkich en mei in holle fol tryste prakkesaasjes
siket hja by eintsjebeslút har sliepstee dan mar op.
It is de fraach oft Heleen echt yn sa’n tryste stimming ferkeard hat of dat it oer Jan
sels giet, dy’t yn dit gedicht syn eigen gefoelens fan weemoed en langst yn har
projektearret. Mar it kin ek hiel goed wêze dat er ôfgeande op har brieven, har
stimming wol hiel goed oanfield hat en treflik werjout yn dit gedicht.

Jorwert hat ek syn goede kanten
In oar gedicht dat ek oer dyselde Jorwerter dûmnysdochter giet en oer de gefoelens
dy’t Jan Slauerhoff noch altyd foar har hat, is ‘De Terugkeer’ I en II. It giet oer de
tsjinstelling oan de iene kant tusken de ynderlike ûnrêst fan de dichter dy’t syn gelok
siket yn fiere fierten, mar dy’t it dêr ek net fine kin, en oan de oare kant oer it kalme
en evenredige famke dat thús yn alle rêst har deistige dingen docht en fierder yn alle
frede genietet fan de gewoane dingen fan it libben. Dit kear idealisearret de dichter
har bestean en fielt er in djippe langst yn him om har skielk wer op te sykjen yn dat
idyllyske Fryske doarpke.
De Terugkeer
I
Ik zocht in zeeën, bosschen, bergen, droomen,
Nimmermeer rustig tot de plek gekomen,
Waar zij verborgen als een bloesem was
Onder ’t in langen herfst gewoekerd gras.
Hoe kon, in ’t ruim teloor, ik ook vermoeden
Dat zij vol zorg de hoeve voort zou hoeden
En stil in stagen vree de weelde won
Die ik zwervend nooit bereiken kon?
Bosch, velden, meren liggen dof en grauw
In langen herfst in de’ einder laag en nauw;
Zij bloeit, ondanks den nacht, ondanks den dood
Van bloemen, droomen – welkt ternauwernood.
II
Zij leeft in ’t afgelegen, mistig land
Dat ik verliet de wereld om te varen;
Zij woont er nog, ik weet het zeker, want
Een sterke vrede was de hare.
Het maakte haar niet neerslachtig dat de weiden
Groen waren, lente, zomer, herfst en winter.
Zij werkte, en wist altijd iets te vinden
Dat ‘t grijs bestaan tot een rein wonder wijdde.
Zelfs op het kleine kerkhof zat zij graag,
Er stond een bank onder het schrale loover,
Achter een schrompelende wilgenhaag
Bijna vergeten door den zomer.

Jan Slauerhoff as skipsdokter
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Daar kon zij ’s avonds na het dagwerk toeven,
Zag van haar boek, ’t liefst een dat zij al kende,
De wolken trekken over molens, hoeven,
Tot de avondzon haar weer naar huis deed denken.
Daar wilde ik vóór haar staan, als uit haar droomen
Overgegaan in een warm waar verhaal.
Maar zij zou mij van verre al aan zien komen:
Het lage land ligt tot den einder kaal.
Beide gedichten, sawol ‘Pastorale’ as ‘De terugkeer’, sitte fol romantyk. Der is by de
dichter in ynderlike ûnrêst, in langst nei fiere oarden dêr’t er net fine kin wat er siket, en djippe langst nei de leafste dy’t oars as him in gelokkich en fredich bestean
libbet en útsjocht nei syn kommen, mar dy’t foar de dichter allyksa ûnberikber is.
Twa minsken dy’t troch it needlot op elkoars wei kommen binne, dy’t fanwegens
ferskil yn aard en wêzen net mei en net sûnder elkoar kinne, mar wol dy’t in djip
gefoel fan langst nei elkoar hawwe en dy’t dat beiden harren libben lang ek foar
elkoar hâlde sille.
Rienk Klooster

In Memoriam Teake Posthuma
Sneintemoarn 16 maaie waard ik al betiid skille troch Klaes Posthuma
út Easterwâlde, dy’t my meidielde dat omke Teake ‘de holle dellein
hie’ en my frege oft ik de routsjinst dwaan woe. Fansels woe ik dat,
want mei Teake Posthuma hie ik al sûnt jierren in bysûndere bân.
Doe’t ik noch op de Rottefalle stie, sieten hy en syn frou, as wy dêr in
Fryske tsjinst hiene, al gauris ûnder myn gehoar. En doe’t ik yn 1983
dûmny waard yn Westerwert en ek yn Earnewâld, gemeenten dêr’t de
tsjinsten ornaris yn it Frysk binne, hearden de Posthuma’s ta de fêste
besikers fan it Earnewâldster tsjerkje. Ik haw harren dan ek wolris
opsocht, doe’t hja noch yn Eastermar wennen en letter op it
Surhústerfean. Teake Posthuma, berne 10 septimber 1917, is hikke en
tein yn Sibrandabuorren, dêr’t er ek it grutste part fan syn libben
wenne hat. In pear moanne nei de befrijing is er troud mei Tryntsje van
der Velde, dy’t ôfkomstich wie út de Wâlden. ‘Myn wâldwyfke’ neamt
er har yn syn biografyske oantekeningen.

Teake en Tryntsje
Posthuma
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Hôfker wie er fan berop en fierder wie er ymker en klompmakker.
Tryn hie in blomwinkeltsje en Teake makke de blomstikken.
Op de fotorige dy’t by de routsjinst yn de tsjerke hong, wie te sjen hoe’n keunstner
as er wie op it mêd fan blomsierkunst. Teake hat yn Sibrandabuorren yn tal fan
bestjoeren sitten, ûnder oaren yn de tsjerkeried.
In djip fertriet hat it foar harren west dat hja gjin bern krije koene. Doe’t Teake mei
pinsjoen koe, woe Tryn graach werom nei de Wâlden. Nei har ferstjerren op 10
septimber 2007, koe Teake it dêr net langer fine, en woe er werom nei de klaai.
Sa kaam er yn Nij Stapert yn Wommels, mar bedarre by eintsjebeslút yn de Ielannen
te Snits. In wike as seis lyn haw ik him dêr noch opsocht en in goed petear mei him
hân. Teake woe graach dat yn de routsjinst 1 Korinthiërs 13 lêzen wurde soe,
it bekende liet fan de leafde, wat wy fansels dien hawwe. It wie hiel bysûnder dat it
in echte femyljetsjinst wie. Skriftlêzings, gedichten, oargelspyljen alles waard
fersoarge toch de femylje. Yn de tsjinst song in koarke fan omkesizzers ‘It Aldershûs’
(tekst: Andrys K. Posthuma; muzyk Teake P. Posthuma).
Teake wie ek in tige Frysksinnich man, lid fan de FNP en o sa foar it brûken fan it
Frysk yn de tsjerke. Hy hie dan ek in grutte belangstelling foar de aktiviteiten fan it
Frysk Oekumenysk Wurkferbân yn Earnewâld, dat er gauris stipe. Yn de betinkingstsjinst fertelde ik dat Teake Posthuma nei ôfrin fan in Fryske tsjinst op de Rottefalle
(it moat yn 1981 west ha) de opmerking makke: ‘Jo witte de Fryske siel oan te
sprekken’. Ik hie doe kontakt mei de iene beroppingskommisje nei de oare,
allegearre út Súd-Hollân, mar op dat stuit waard ik my derfan bewust dat myn plak
hjir yn Fryslân wie. Ik haw it der letter noch gauris mei Teake oer hân, en dan hie er
grutte wille.
Rienk Klooster
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God is leafde, byldspraak, poëzij . . .
Yn de Earn fan maaie 2010 skriuwt dûmny Henk Buning út 's Gravenzande oer 'It
ateïsme fan dûmny Hendrikse. Buning seit dat er sels yn de frijsinnige tradysje
stiet, mar is it perfoarst net iens mei de opfettings fan dû. Hendrikse.
Ik stean ek yn de frijsinnige tradysje, mar ik kin my foar in grut part hiel bêst
fine yn de ideeën fan Hendrikse.
Miskien is it foar de lêzers fan de Earn nijsgjirrich om ek dit oare frijsinnige lûd
te fernimmen, om de follekleurigens te sjen dy't yn frijsinnige rûnten mooglik is
en dy dêr ek mei klam wêze mei.

Oanfallen en ferdigenje
Ik bin bliid om te sjen, dat Buning it boek yn alle gefallen hielendal lêzen hat,
foardat er der krityk op jout. In soad oare kritiken komme net fierder as de titel
fan it boek. Dochs lês ik it artikel oars as myn 's Gravenzandske kollega.
Yn it foar: ik hâld krekt fan dy boeken dy't de raffelrânen fan it leauwen opsykje.
Boeken dy't skjirje en miskien somtiden sels in bytsje sear dogge. Want krekt dan
wurd ik útdage om oer myn eigen leauwen nei te tinken. Dus lit it mar teologyske
piipje en knarse, dan bart der alteast wat.
Ik haw ek de ynterviews sjoen, dêr't Klaas Hendrikse syn fisy nochal rjochtlinich
en krampeftich ferdigene. En dat wie ek krekt wat der barde: hy ferdigene
himsels. Yn de PKN wykgemeente Grote Kerk yn Emmen, dêr't ik tydlik foar in
part oan it wurk bin, wie Klaas Hendrikse foarige hjerstmis te gast. Ik hie him fan
te foaren witte litten, dat ik syn boek wurdearje, mar der wol inkelde fragen by
haw, benammen hoe't hy syn fisy liturgysk oerset. Wat docht men mei gebed?
Hoe kin men in seine útsprekke as God net bestiet? Yn dy gearkomste seach ik in
hiele oare Klaas Hendrikse. Hy wie folle ûntspander, iepen en ree om ynsjoch te
jaan yn syn persoanlike spiritualiteit. Tsja, in dûmny is ek mar in minske.
As jo him oanfalle, sil er him ek oanfallen fiele en himsels ferdigenje. Dêrmei
krijst net de moaiste kant fan immen te sjen.

Teologysk neat nijs
Ik hoech Klaas Hendrikse hjir net te ferdigenjen. Ik wol jim al fertelle op hokker
punt hy wat foar my betsjut. Dat Hendrikse teologysk neat nijs fertelt, bin ik
daalk mei kollega Buning iens:
‘Moderne leauwigen hawwe al folle earder as Hendrikse ûntdutsen, dat God
net de Boumaster fan it Hielal is en al lang foar it ferstân dat God net de
Almachtige is dy’t oan de toukes fan it wrâldbarren lûkt. Hendrikse rekkenet ôf
mei in godsfoarstelling dêr’t tawijde leauwigen al lang ôfstân fan nommen ha’.
Mar ik haw ek hielendal net de yndruk dat Hendrikse de pretinsje hat, hjir wat
nijs te fertellen. Hy ferwiist mannichkear nei oare skriuwers, dy't earder al
fergelykbere dingen oer God skreaun hawwe. Sa't ik Hendrikse ferstean, set er
him ôf tsjin in ontologysk godsbyld (ontologysk: eigenskipswurd fan ontology,
d.w.s. de fraach oft dingen wier besteane en wat har wêzentlike natuer is)
dat wol sizze in godsbyld, dat pretindearret te witten hoe't it sit mei God; hoe't
God 'bestiet', wa of wat God yn wêzen is. Yn syn eigen wurden: "God kan
onmogelijk bestaan op de manier waarop een appeltaart bestaat'.
Dan giet it dus om in ferset tsjin in al te eksplisyt en konkreet sprekken oer God,
as hienen we him juster noch sjoen en mei him praat. Fan sa'n soarte godsfoarstelling hawwe yndied al hiel wat minsken (net allinne de útsprutsen
frijsinnigen) ôfstân nommen.
Dus noch altyd: neat nijs, heechstens no ris sa dúdlik formulearre, dat elkenien it
begripe kin.

‘Hendrikse
rekkenet ôf
mei in
godsfoarstelling
dêr’t tawijde
leauwigen al
lang ôfstân fan
nommen ha’.

It Godsbyld yn de liturgy
Wat foar my persoanlik wol fan betsjutting wie yn it boek fan Hendrikse, wie de
fraach, dêr't it neffens my allegearre om draait: as wy yndied ôfstân nommen
hawwe fan in ontologysk godsbyld, wêrom dogge wy dan yn de tsjerke krekt oft
God wòl sa konkreet bestiet en hannelet? As wy, lykas Buning terjochte stelt, al
lang net mear leauwe dat God de Boumaster fan it Hielal is en as wy al lang
Ferfolch op side 13
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ER: it meanfjild en de seine
Foar it jier 2010 – 2011 hat de Earnewâldster Rûnte as tema keazen ‘it meanfjild en
de seine’ oer otterdokse en ûnotterdokse opfettings oangeande de persoan Jezus
Kristus: de striid oer de Kristology.
28 septimber 2010

2 novimber 2010

30 novimber 2010
11 jannewaris 2011

Drs. J. Greven
Een eeuwig dilemma: daalt God in Jezus af naar ons,
mensen? Of stijgen wij mensen in hem op tot God?
Prof. dr. C. J. den Heyer
Waarom werd de mens Jezus van Nazareth
uitgeroepen tot Zoon van God, ja zelfs tot God?
Prof. dr. C. J. den Heyer
Het Jezusbeeld in de gnostische literatuur.
Dr. R. Klooster sil sprekke oer: it Kristusbyld yn de
Grinzer teology en by de modernen.
(dizze lêzing is yn it Frysk)

8 febrewaris 2011

Dr. L.H. Westra, patristikus en dûmny te Lollum c.a.,
sil sprekke oer de opfettings oangeande de persoan
Jezus Kristus by de iere tsjerkfaars.
(dizze lêzing is yn it Frysk)

8 maart 2011

Prof. dr. E.P.N.M. Borgman, heechlearaar ‘teology
fan de religy, yn it bysûnder fan it kristendom’ oan ‘e
Universiteit fan Tilburg.
Titel: Een herinnering die toekomst opent. Valt het
christendom opnieuw te zien als de aankondiging van
Gods toekomst?

Yntekening kin allinne troch € 30,00 (de man/frou) oer te meitsjen op banknûmer
29. 89. 25. 664 op namme fan ‘Earnewâldster Rûnte’, Aldwâld, mei fermelding:
seizoen 2010 - 2011. It definitive program wurdt jim ein augustus tastjoerd.
Foar mear ynformaasje: Tine van Minnen. Har adres stiet op side 16 fan de Earn.

Mear abonnees: wer 7 der by
Us aksje om nije abonnees te winnen hat 7 abonneminten oplevere.
Dêrom geane wy noch even troch mei ús aksje: wy in abonnee, jo in boekje.
As jo it adres fan in mooglike nije abonnee trochjouwe en dy jout him/har op foar in
abonnemint, stjoere wy jo letter sa’n boekje ta. Wy rekkenje op jim meiwurking!
Nammen en adressen kinne lykas altyd trochjûn wurde oan Tine van Minnen.
It docht ús benammen deugd, dat wy ek al Nederlânsktalige abonnees hawwe, dy’t
de ynhâld fan de Earn blykber sa de muoite wurdich fine, dat se it Frysk lêzen op ’e
keap ta nimme.
Yvonne Hiemstra / Abe de Vries

Waar het hart in licht en klei klopt
Trije spirituele reizen yn Noardeast-Fryslân

SIDE 12

Yn de auto, op ’e fiets of te gean lâns de moaiste midsieuske tsjerken en
religieuze plakken yn it lân fan Bonifatius.
It lege noardeasten fan Fryslân, mei de âlde stêd Dokkum yn it hert, hat in ryk
religieus ferline en telt tal fan wûndermoaie tsjerken en tsjerkjes.
Dûmny Yvonne Hiemstra en fotograaf Abe de Vries stippelen trije rûtes út bylâns de
hichtepunten fan it iere kristendom yn Dokkum en omkriten.
Ûntdek it tsjerkje fan Jannum of de kleasterkapel yn Sybrandahûs, sjoch hoe
prachtich it ljocht falt yn de skitterjende 12e ieuske romano-goatyske tsjerke fan
Hantumhuzen! It hânsume boekje bringt jo ek nei ferskate lytsere musea yn it lân
dêr’t it hert kloppet yn ljocht en klaai.
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ôfstân nommen hawwe fan it idee, dat God oan de toukes fan it wrâldbarren
lûkt, wêrom sprekke wy yn de tsjerke dan noch altyd út, dat wy gearkomme yn
de namme fan God, dy't himel en ierder makket hat? Wêrom bidde wy dan ta God
mei fragen om ús te helpen, om frede op ierde te bringen ensfh.?
Dat wie foar my in eye-opener.
Ik priuw by Klaas Hendrikse in oprjocht ferlet om te sykjen nei foarmen fan
leauwen dy't passe by de moderne minske, mei al syn fragen en twivels.
Hendrikse set him ôf tsjin in God dy't sichtber en taastber bywêzich is en dy't
konkreet yngrypt yn ús ierdske werklikheid. Yn stee dêrfan pleitet Hendrikse foar
in godsopfetting, dy't folle mear romte lit foar it mystearje; God libbet yn
minsken en bart tusken minsken. Lykas de Frânske filosoof Emanuel Levinas sei:
'Ik werken God yn it antlit fan de oar', of miskien ek wol sa't ik eartiids op de
Protestantsk-Kristlike legere skoalle learde: 'Jezus in je hartje'.

Nije wurden foar in âlde seinebea
Wy soenen ek sjen kinne nei wat Karl Barth oer God sein hat: (frij oerset) God
is totaal oars as alles wat wy oer God tinke kinne. Ik fyn it ferfrissend dat
Hendrikse dy ynsjoggen meinimt nei de liturgyske praktyk en ús konfrontearje
doar mei de fraach, hoe't wy dy ynsjoggen ferbine mei wat we liturgysk sizze en
sjonge. Dêrom reagearje ik net út eangst wei of mei wjerstân op syn boek, mar
krekt mei blidens om werkenning. Ik bin der krekt frijmoediger troch wurden, om
myn frijsinnige leauwen stal te jaan yn de liturgy. Konkreet resultearret dat
bygelyks yn in seinebea as dizze:

Karl Barth:
‘God is
totaal oars
as alles wat
wy oer God
tinke kinne’.

Seingje en beskermje elkoarren.
Skink elkoar jim ljocht en wês genedich.
Stean iepen foar dy't jim moetsje,
skink elkoar frede
en God sil mei jim gean.
Amen.
(frij nei Numeri 6:24-26)

Dû. Albert Klok
remonstrantsk foargonger yn Meppel en Emmen
(oersetting Jan Lautenbach)

Omtinkers
In optimist fersint him likefaak as in pessimist, mar libbet lokkiger.
Laitsjend kin men 1.000 dingen dwaan, dy’t mei triennen net mooglik binne.
Libje hjoed en net moarn; moarn is it wer hjoed.
Sûnder sels lytser te wurden, kin men oaren groeie litte.
Tinken is swier wurk; dêrom hâlde in soad minsken har der net mei dwaande.
Elkenien hat in bestimming en it tafal helpt mei om dy te berikken.
It is altyd it goede momint om te dwaan wat goed is.
Dy’t altyd op syn teannen rint, sil it net lang steande hâlde.
Lok sit net yn it dwaan fan de dingen dy’t men moai fynt, mar yn it moai finen
fan de dingen dy’t men dwaan moat.
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Cochleaire capriolen

Elske Posthuma

Ferline jier op 1 désimber wie yn it audiologysk sintrum te
Ljouwert de presintaasje fan it boek fan Elske Posthuma.
It boek hat de opmerklike titel Cochleaire capriolen. Gehoor in
beweging. It Nederlânske cochleair is ôflaat fan cochlea, it
latynske wurd foar ‘slakkehûs’, in wêzentlik ûnderdiel fan it
minsklike gehoarorgaan.
Elske haw ik frijwat jierren meimakke as ien fan de oargelisten yn
de gemeente Westerwert (Jorwert, Weidum, Bears en Jellum).
In inkelde kear hat hja ek wolris it oargel yn Earnewâld bespile.
It opmerklike wie dat Elske, dy’t hiel muzikaal wie en treflik
spylje koe, slimme gehoarproblemen hie. Fan wat der fan de
preekstoel sein waard, koe hja mar in bytsje ferstean.
Dat sadwaande kaam har freon Hans ek altyd mei, dy’t har trochjoech wannear’t der spile wurde moast.
De lêste tiid waard it probleem oplost mei in technysk
helpmiddel, in soartemint fan bakje mei in stjoerderke dat ik yn de bûse stiek en dan
koe Elske de tsjinst ek wurdlik folgje.
De alderlêste kear dat Elske spile wie op 28 septimber 2008 en wy hienen in
startsnein mei de bern. Nei ôfrin fan de tsjinst stie ik yn de foartsjerke te harkjen
nei de prachtige tajefte dy’t Elske nei ôfrin fan de tsjinst joech.
Ik tocht: ‘Elske hat der mar nocht oan hjoed! Wat meie wy wiis wêze mei in
oargeliste dy’t sa spylje kin!’, net wittend dat dit de alderlêste kear wie dat hja by
ús it oargel bespylje soe . . .

Kweade dei . . . en dêrnei
It earste haadstik fan it boek begjint mei dizze wurden:
‘Zondagmorgen, 5 oktober 2008. De wekker loopt af. Ik ga op mijn bed zitten, pak
mijn hoorapparaat en stop het in mijn oor. Nee! Ik weet het direct. Mijn hart klopt
in mijn keel. Ik voel de paniek in mijn lijf en ik stoot Hans wakker. Ik hoor hem nog
wel, maar dof en veel zachter. Het geluid gaat bij mij vandaan; het klinkt als ‘in de
verte’.
Op dat stuit barde datjinge wêr’t Elske al hiel lang bang foar west hie, nammentlik
dat op in kweade dei har gehoar har yn de steek litte soe.
Elske har boek is in yndrukwekkend ferslach oer wat der mei har bard is nei dy fyfde
oktober 2008 en hoe’t se dat belibbe hat. Fansels is der ek it ien en oar oan foarôfgien, want al fan har berte ôf hat hja problemen hân mei har gehoar. De fragminten
oer har jeugd, de oantinkens oan de legere skoalle en de perioade dêrnei, binne yn it
boek skean printe. De saaklike en technyske ynformaasje dy’t nedich is om te begripen wêr’t it krekt oer giet: oer it gehoarorgaan yn it algemien; oer Elske har gehoarôfwiking; oer wat in CI is, in kochleêr ymplantaat, en soksawat, is te finen binnen
aparte kaders yn de tekst. Omdat it ien en oar dúdlik oanjûn is en logysk yn elkoar
oerrint is de tekst net ferbrokkele, mar in gehiel dat boeiend is om te lêzen. Elske
wit har lêzers oan te sprekken mei har ferhaal en op it lêst mei te nimmen nei de
klimaks.

Hearre kinne en dochs net
Elske Posthuma,
Cochleaire capriolen.
Gehoor in beweging,
útjûn by Elikser B.V.
te Ljouwert 2009,
ISBN 978 90 8954 131 4
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Dy klimaks is lykwols hiel dûbeld. Oan de ien kant is der blydskip omdat de CI
operaasje goed slagge is en Elske har fol ferwûndering ferbaast oer wat der
allegearre te hearren en te beharkjen falt: al dy lûden dy’t foar hearrende minsken
sa fanselssprekkend binne, mar dy’t hja no foar it alderearst heart. Oan de oare kant
it djippe fertriet en de tragyk, omdat de CI yn de fierste fierte net tarikkend is om
de toanen fan de muzyk hearre te kinnen en sadwaande it oargelspyljen, har grutte
passy al fan har bernejierren ôf, tenei foargoed ferline tiid liket te wêzen.
It is in boek dat hiel bysûnder is om te lêzen. It is ‘fan binnenút’ skreaun, hiel
gefoelich, mar ek hiel ynformatyf, yn in prachtige hjoeddeiske styl en it ferfeelt gjin
momint. Ik haw ris tsjin Elske, dy’t no ek mei byldhouwen en guitaarspyljen begûn is,
sein: ‘Minsken dy’t artistyk bejeftige binne, binne dat ornaris op mear as ien gebied’.
Dit boek is in oanrieder, benammen ek foar hearrende minsken. En omdat it boek sa
unyk is yn syn soart, soe it ek oerset wurde moatte yn bûtenlânske talen. Want oeral
binne ommers minsken, dy’t mei itselde sitte as wat Elske oerkommen is.
Rienk Klooster
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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
20 juny
27 juny

09.30 oere
09.30 oere

Dhr. L. Durksz, Grins
Dhr. P. Fortuin, Deinum

Fryske tsjinst
Fryske tsjinst

4 july

09.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

11 july
18 july
25 july

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Ds. Y. Hiemstra, Dokkum
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Dr. R. Klooster, Ljouwert

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
tsjinst mei brea en wyn
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst

1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus
29 augustus

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere

Dhr. P. Hettinga, Frjentsjer
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. S. Kiestra, De Rottefalle
Ds. W. Tinga, Grins

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst

5 septimber 09.30
12 septimber 09.30
19 septimber 09.30
26 septimber 09.30
Ús Leaffroudei

oere
oere
oere
oere

Ds. H. Boersma, Nijhoarne
Dhr. P. Fortuint, Deinum
Dr. R. Klooster, Ljouwert
PM E. Stellingwerf

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. Tsjerke
Startsnein

Itens
Juny, july en augustus
26 septimber 10.00 oere

Gjin tsjinst
Frou C. de-Boer-Bergstra, Sk’goutum FOW Itens

Sleat, Wurkferbân Swh
18 july
19.30 oere
29 augustus
19.30 oere
26 septimber 19.30 oere

Da. W. Beuker
Ds. S. Kiestra
Ds. P. Nijssen

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

Ds. Simonides, Burdaard
Ds. G. Bilker, Dokkum
Ds. J. Kroon, Bitgummole

FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum

Hegebeintum
4 july
1 augustus
5 septimber

09.30 oere
09.30 oere
09.30 oere

Omtinkers
In wierlik religieus minske is gjin oanhinger fan in religy; is er dat al, dan hat er gjin
religy.
Kahlil Gibran
Religy liket mear en mear te degenerearjen yn in fetsoenlike libbenshâlding om in
komfortabel libben mei te ferfraaien.
Alfred North Whitehead
Elkenien moat syn religy praktisearje; in minske wurdt ommers net in grut hurdrinner
troch in oar foar him trene te litten?
Unbekend
Minsken mei in iepen hâlding sjogge de wierheid yn ferskillende dingen;
bekrompen lju sjogge allinne de ferskillen.
Unbekend

Kopij foar de folgjende Earn
Kopij foar de folgjende Earn kin foar 15 augustus 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
Wâldyk 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
FOWE bankrekken: 34.98.14.058

10 jier Galery Koopmans
Galery Koopmans bestiet
fan ‘t jier al wer 10 jier.
En fansels wurdt dat
fierd mei in
Jubileum-útstalling.
Op snein 4 july sil de
útstalling om 16 oere
iepene wurde troch
Lutz Jacobi.
De útstalling duorret
oant en mei 4 septimber.
De galery is iepen op
tongersdeis, freeds en
sneons fan 14 oant 17
oere.
It adres is: Stripe 14,
9264 TW Earnewâld.
www.galeriekoopmans.nl
Till. (06) 53 72 77 93

Port Betelle

ISSN 1878 - 4348

Foar mear
ynformaasje:

www.fowe.org

Gosse Koopmans
oaljefarve

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

Tjabel Klok
keramyk
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