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Yn dizze Skriftlêzings giet it om de wolbekende ‘ik-bin’ teksten (de wei, de wierheid
en it libben). Jezus as de echte druvebeam. Jezus wurdt hjir op direkte wize ferbûn
mei de heilsfraach.
It wie yn de tiid fan de ferkiezings en ik woe ris stilstean by it saneamde grutte gelyk,
it klemen fan de wierheid en de fraach hoe’t we omgean kinne mei teksten dy’t we
bygelyks oantreffe yn it evangeelje fan Jehannes.
It tema fan it grutte gelyk is noch altyd aktueel. Ferskate groepearrings yn ús
maatskippij, oft se no religieus of polityk fan aard binne, kleme te witten hoe’t it
krekt sit. We binne bedarre yn in tiid dêr’t it optilt fan de oerflakkige ‘oneliners’ en
holle gjalpen. Simpele, ien-diminsjonale opfettings fan wierheid passearje de revu.
It liket wol as komme wy hieltyd mear telâne yn it spultsje fan: dy’t de grutste mûle
hat, kriget gelyk. En noch altyd wurde minsken, of groepearringen, oan kant skood
troch sok grut en breedsprakich taalgebrûk.
In sterke ideology kin blykber fungearje as motivaasje of legitimaasje foar
yntolerânsje. Ik behein my hjir ta it mêd fan de religy, om’t de Earn gjin polityk blêd
is. Mar jo kinne fan tinken wol hawwe dat dy manier fan yn it libben stean him net ta
it religieuze beheint.
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Wêr’t we ek yn leauwe, yn de God fan de bibel of yn de god fan de ekonomy of yn de
foarútgong, guon oanhingers tinke dat harren fisy de iennichste wei is ta it heil.
Dizze kleem op eksklusiviteit, ek wol wierheidskleem neamd, liedt gauris ta
ûnferdraachsumens. Want as jo fan miening binne dat jo religy de iennichste wierheid
ferkundiget, dan is it dreech om oare leauwigen te akseptearjen. Ik hoech jo net te
wizen op alle oarloggen dy’t fierd binne. Religy spilet hast altyd wol in rol en religy is
faak in ekskús foar minsken om yntolerant te wêzen.
De klassike Kristology seit dat Jezus it unike gesicht fan de Heit is. Mar tink jo ris yn
dat it yndie sa wêze soe dat der bûten Jezus gjin heil te ferwachtsjen is. En stel no dat
jo per ûngelok yn Afrika berne binne en jo soenen deagean foar’t jo ek mar fan Jezus
heard ha. Betsjut soks dan dat it plak dêr’t jo widze stien hat beskiedend is foar jo
dielhawwen oan it heil? Makket it godlike dan dochs ûnderskied nei ras? Sa sjogge jo,
wierheidskleems liede ta drege fraachstikken.
De fragen dy’t wy ús stelle moatte, binne de folgjende: hokker bylden fan Jezus
hawwe wy sels? En wat betsjutte dizze bylden foar ús hâlding fan oaren oer? En as ik
no oare religy's ek sjen wol as wier, fal ik dan myn eigen tradysje net ôf? Kin ik Jezus
dan noch wol belide as de Kristus?

Objektive en subjektive wierheid
Foar’t ik fierder gean mei myn ferhaal, moatte we earst stilstean by it begryp
wierheid. Wat bedoele we hjirmei? Wy ûnderskiede yn de godstsjinstfilosofy eins twa
foarmen fan wierheid: objektive wierheid en subjektive wierheid.
1. Objektive wierheid – dit wol sizze: eat is wier as ik it bewize kin. Útspraken as ‘it
gers is grien’ binne objektyf wier te neamen. Dy opfetting past by de natuerwittenskip
en is de meast dominante yn ús westerske kultuer. Mar dit is lestich as it om
godstsjinst giet. Nimmen hat God ea sjoen, dus wat falt der te bewizen?
Dêrom is de twadde opfetting fan wierheid foar ús nijsgjirrich:
2. Subjektive wierheid – hjir wurdt mear romte jûn oan de rol fan de minske. Eat wurdt
as wierheid oannommen, om’t immen it sa belibbet, as wie it wier. Hjir is sprake fan
relasjonele wierheid, it is in proses.
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God hat Moazes roppen, mar de ropping wie neat wurden as Moazes net antwurde
hie. Beide bin nedich, God en minske.

Soad fisy’s en ynterpretaasjes
De teolooch Paul Knitter hat yn syn boek 'No other Name?' ek pleite foar it meitsjen
fan dit ûnderskied. De fraach wie neffens Knitter: hoe ha de earste folgelingen fan
Jezus en de skriuwers fan de evangeeljeferhalen it begryp wierheid brûkt?
It leit net yn ’e reden dat Jezus himsels de titel ‘Kristus’ jûn hat. Hy stelde leaver de
tsjinfraach: Wa sizze jim dat ik bin? En hy joech Pilatus dit antwurd doe ’t dy frege
oft Jezus de kening fan de joaden wie: ‘Jo sizze it . . . ’
Knitter lit sjen dat de tiid dêr’t Jezus yn libbe in hiele plurifoarme tiid en
maatskippij wie.
Der bestienen in soad fisy’s njonken inoar. Lykas hjoed de dei. Yn de tiid fan Jezus
wie it hiel gewoan en eins hast ek nedich om yn eksklusive taal te praten.
As jo Jezus, om it efkes populêr te sizzen, oan de man bringe woenen, dan moasten
jo eksklusive taal brûke om oare mienings te oertroevjen.
It is efkes hiel wichtich te betinken dat de titel Kristus in ynterpretaasje is fan wa ’t
Jezus wie foar syn folgelingen. Lykas dat Bûddha in titel is dy’t de minske Siddarta
Gauthama krige fan syn folgelingen. It is dus gjin útspraak oer in objektive wierheid,
mar it is in earetitel, it is in subjektyf belibjen fan minsken dy ’t rekke wienen troch
wat se seagen.

De minsklike syktocht nei fêstichheid

‘De bibel is net
in boek, dat
kant en kleare
antwurden jout
op alle fragen
fan minsken’

Jezus waard troch harren neamd: de wei, de wierheid, it libben, de goede hoeder en
dus ek, lykas we lêzen hawwe, de echte druvebeam. As predikant, steande yn de
frijsinnige tradysje, stel ik mysels de fraach hoe’t wy dy wurden no ferstean kinne,
hjoed-de-dei, libjend yn in kultuer mei ûnderskate opfettings en fisy's.
Om de útspraken oer Jezus te begripen, is it fan belang ús eigen grûnhâlding ta de
bibelske opfetting fan wierheid te bepalen. De bibel is, om it mei Kuitert te sizzen,
net in boek dat kant en kleare antwurden jout op alle fragen fan minsken. En dus ek
net it antwurd jout op wat of wa’t God no krekt is.
It falt my op dat eangst en leauwe faak hân yn hân gean. Eangst makket dat minsken
sykje nei fêstichheid. We sykje earne hâld, dêr’t we fan tinke dat it ús feiliger
makket. Yn relaasje ta it leauwe sykje in soad minsken harren hâldfêst yn bylden fan
God, ferpakt yn dogma’s en learstellings.

As de tradysje net mear foldocht
Lykwols: it libben konfrontearret ús somtiden mei saken dy’t as gefolch hawwe dat
we net mear útkomme mei de lear fan eartiids. Ek godsbylden kinne dêrtroch
feroarje en as in minske yn syn libben tsjin soks oanrint, dan is dat net altyd maklik.
Wy moatte as minsken ús eins algeduerich op ’e nij ferhâlde ta de tradysje.
Ik wol, as frijsinnich predikant, steande yn de Minniste- en Remonstrantske tradysje,
dan ek pleitsje foar in Kristology dy’t hjir rjocht oan docht. Ik bin in foarstanner fan
in fisy op Kristology as in proses dat him ûntjout yn in gearwurking tusken it hillige en
minsken, troch de tiden hinne.
In chassidyske útspraak, opskreaun troch Martin Buber, makket dúdlik wat ik bedoel
te sizzen.

Omtinkers
Sa spriek de Baal Shem Tov: Yn de bibel wurdt net praat oer: De God fan Abraham,
Izaäk en Jakob. Nee, der stiet wat oars, nammentlik: De God fan Abraham, de God
fan Izaäk en de God fan Jakob.
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Elke kear wurdt de Godsnamme op ’e nij ferbûn mei in yndividu. Dat betsjut neffens
de útlis dat alle minsken har eigen paad gean moatte mei God.
Do kinst net teare op de tradysje fan in oar, do silst dyn eigen paad sykje moatte yn
it ramt fan de tradysje.

‘Ik bin dy’t ik wêze sil’

We hawwe lêzen dat Moazes, dy’t sa syn bêst die om ûnder syn opdracht út te
kommen, frege wat er sizze moast tsjin de Farao doe’t dy witte woe wa’t him
stjoerd hie. God sei: myn namme is Ha-Sheem. Ha-Sheem betsjut letterlik: ‘de
namme’.
No hawwe nammen yn de bibelske tradysje in djippere betsjutting, se fertelle wa
ast bist. It is opfallend dat God Syn wêzen hjir net bleatjûn wurdt yn in fêststeand
byld, nee, it bliuwt in mystearje. Ik bin dy’t ik wêze sil, stiet der eins.
Dat is yn oerienstimming mei wat de wet fan Moazes ús al learde: Do silst gjin
bylden meitsje en dy oanbidde. De minske is net makke om te bûgen foar in lear,
in dogma of in byld.
Dizze God lit him moetsje yn in byld dat net kloppet mei ús werklikheid. Hoe kin
in toarnbosk brâne en dochs net fertard wurde troch it fjoer? Dizze God is
ûngrypber!
De namme Ha-Sheem seit it: ik gean mei dy mei, sa’t ik mei dy meigean sil.
God is hjirmei in persoanlik tasnien byld, ynstee fan in massyf byld.
Hoe’t er mei dy meigiet, kin ferskille nei plak, tiid en minske.
As ik dan sis: Jezus is de Kristus, dan sis ik net dat dit letterlik sa is. Nee, it is in
útspraak fan in leauwich minske. It is myn tasnien byld. De taal fan it leauwen is
leafdestaal.
Wy moatte dan ek net freegje: is Jezus dé wierheid? Dy fraach giet rjochting
wierheid as wat objektyfs. Ik bin fan miening dat we it subjektive ramt as
útgongspunt nimme moatte. Wy soenen freegje moatte: Hoe wier is Jezus? Hoe
wier hat syn libben west? Hoe wichtich is syn paad foar myn libben?
Dy fraach makket dat jo sels de ynhâld beoardielje en it net oerlitte oan it
ynstitút tsjerke of de dogmatyk. It giet om in persoanlike belutsenens en in
moreel, etysk engaazjemint.
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‘Ik gean mei
dy mei, sa’t
ik mei dy
meigean sil’

Yn it âlde testamint wurdt de druvestôk ‘wier’ neamd as bliken docht dat dy yn
de tiid fan de rispinge frucht draach. It Hebrieuske wurdt foar wier is emet.
Emet, wierheid, is datjinge dêr’t men fan op oan kin. Wierheid betsjut
betrouberens en dêrom wurdt Jezus ferlike mei de wiere druvestôk.
It giet der dus net om fertize te reitsjen yn regeltsjes. It giet om de ûnderfining
fan wat weardefol is. Jezus libbet ús in polityk fisioen foar dêr’t it draait om it
rjocht fan de swakke. Dit draach ik jim op: ha inoar leaf! Wat is der mear nedich
om libje te kinnen?
Jezus hie weet fan oarsprong, doel en sin fan it libben. Te dynamysk foar wurden,

Sonnet XLV fan Pablo Neruda
Reizgje net fier fuort, gean fuort noch gjin dei, om’t –
om’t – Ik wit net wat ik sizze sil: in dei is lang
en ik sil wachtsje op dy, as yn in ferlitten stasjon
dêr’t de treinen útranzjearre wurde, ik sil sliepe.
Gean net fan my wei, sels noch gjin oere, want
dan sille lytse drippen skiftigens gearrinne,
de reek dy’t om in thús strúnt sil by my binnen
driuwe, smoare myn ferlern hert.
O, dat de linen fan dyn liif noait ferdizenje op it strân,
dat dyn eachlidden noait fuortwjokje yn ’e lege fierte.
Ferlit my noch gjin tel, myn leafste,
om’t op it stuit datsto sa fier fuortgien bist
ik op ierde alle paden bjuster bin, freegjend,
Silst weromkomme? Silst my hjir litte, stjerrend?
oersetting en foto: Abe de Vries
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Biebel veur de Stellingwarvers
In een tiedrek van krapan drie jaor bin d’r drie Nedersaksische vertaelings kommen
van de Biebel.
Naodat de Friezen al in 1989 heur ni’je vertaeling kregen hadden, kwammen eerst de
Grunnegers (2008), daornao de Twenten (2009) en now dan de Stellingwarvers in
2010 mit de biebel in heur eigen dialekt, of - zoas dat ok wel nuumd wodt – heur
streektael.

Komputerwark

Piet Bult

Wodden aandere biebels vertaeld deur mitwarking van een hiele koppel meensken,
de Stellingwarver Biebel is et risseltaot van komputerwark. Now kan een komputer
uut himzels niks, hi’j zal programmeerd wodden moeten; en dat is et meenskewark
van Piet Bult uut Ni’jberkoop.
Et leek him in 2004 mooi toe en vertaele een klassiek wark in et Stellingwarfs.
Et gong him dus niet drekt om de biebel as theologisch wark, Piet wol een kulturele
bi’jdrege leveren an et Stellingwarfs dat him zo nao an et hatte ligt. As komputerman maekte hi’j daoromme een, wat hi’jzels nuumt, ‘vertaelmesienechien’ waormit
in eerste anleg elk Nederlaans woord ommezet wodde in et Stellingwarver woord
daorveur. Laeter is dat programme wat uutbreidet, mar de grondgedaachte bleef
etzelde: een stok Nederlaanse tekst wodt in een peer tellen in et Stellingwarfs
overzet. Tenmeensen elk woord of diel van een zin krigt de Stellingwarver
tegenhanger.

Meenskewark

‘Vertaelmesienechien’

Daornao komt et echte meenskewark: et in de goeie Stellingwarver volgodder zetten
van al die woorden waordeur d’r goeie (Stellingwarver) zinnen ontstaon.
We hebben et hier – as et gaot om et meenskewark - dus eins meer over redigeren as
over vertaelen. Dat nemt niet weg dat bi’j dat redigeren vaeke keuzes maekt
wodden moeten (zie veerderop) en dat toegeliekertied de meugelikhied bestaot om
te zuken naor alternatieve vertaelings. Dat redigeren dee Piet tegere mit Frank de
Vries uut Blesdieke.
Oolde meie (12 meie) dit jaor– krapan zes jaor nao et eerste idee - was et dan
zoveer. In et gemientehuus van Wolvege wodde de “Biebel in et Stellingwarfs”
prissenteerd, een kloek wark van zoe’n 1800 bladzieden, de woordelieste mitrekend
én de Deuterokanonieke boeken. As oolder woddende jongere had ik liever had dat
ze die leste boeken niet opneumen hadden. Mit et gruuien van de jaoren wodden de
ogen minder en disse Biebel is in een hiel klein lettertien drokt, en dat kon wel es de
konsekweensie wezen van et opnemen van die extra biebelboeken.

Komplementen
Mar goed, de inwoonders van et kleine gebied van beide Stellingwarven kun now deur
et wark van Piet en Frank de biebel lezen in heur eigen tael – een prestaosie van
fermaot.
As theoloog dot zoks mi’j goed, as geleuvig Stellingwarver bin ‘k d’r bliede mit.
Et is ommers mit streektaeldiensten vaeke zo, dat et meensken dichter op ‘e huud
komt. De meensken zeggen dat zi’j mit streektaelpreken recht in et hatte
anspreuken wodden. Rienk Klooster het daor in de veurige Earn ok al een veurbield
van geven wat et Fries angaot.
Doe et vertaelpreces van de Biebel een peer jaor leden naor buten kwam, is daor
aorig skeptisch tegen ankeken: biebelvertaelen is ja gien komputerwark. Daor heuren
pattie meensken jaoren mit doende te wezen.
Des te groter is et komplement dawwe de maekers geven moeten. Tegen kritische
geluden in toch deurzetten en risico’s nemen. Et zal ja niet mitvalen om de 750
drokte biebels an de man en de vrouw te kriegen. Alle komplementen dus.

En kaanttekenings
SIDE 4

Bin d’r dan gien kaanttekenings bi’j te plaetsen?
Mar zeker wel; d’r is ommes gien prejekt daor gien kritische neuten bi’j te kraeken
binnen. Die kaanttekenings zitten ‘m bi’j disse biebel in de risseltaoten van et
‘vertael’wark. Deur de – in anleg - min of meer technische vertaeling kriej’ hier en
daor een soort van vernederlaansd Stellingwarfs. En dat wodt verstarkt deur et
vertaelen vanuut de NBV.

Piet en Frank beheersen de klassieke taelen (veur de biebel: et Hebreeuws, et
Aramees en et Grieks) niet en daoromme hebben zi’j as bron neumen: de Ni’je
Biebelvertaeling (NBV) van et Nederlaans Biebelgenootschop. Et uutgangspunt bi’j
die NBV was: et moet “brontaalgevoelig en doeltaalgericht” wezen. Beide punten
gaon veur disse Stellingwarver Biebel dus niet, of in mindere maote, op. De brontael
is in dit geval et Nederlaans van de NBV; daordeur staoj’ veerder of van de
oerbronteksten die beschikber binnen en ontstaot d’r een dubbele vertaelslag. En dat
het zien uutwarking in de doeltael: et kreatieve daenkpreces dat vanuut de
oorspronkelike brontael uutlopt in de uuteindelike eindtekst wodt hier mar veur een
part deurlopen.
As veurbeeld nemen wi’j de eerste vassen van Markus 4.
In eerste instaansie hebben Piet en Frank een roege vertaeling maekt (die nog op
heur webstee staot: www.stellingwerfs-eigen.nl). Naodat zi’j dat zels nog es
naokeken - en proeflezers et deurneumen hadden en ok ds. Jan Schonewille (uut
Noordwoolde) d’r nog naor keken het, vienen wi’j in de Stellingwarver Biebel now as
risseltaot:
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Peraobels over et Keuninkriek van God
01 Hi’j gong weer naor et meer om de meensken les te geven; d'r kwam een hiele
protte volk om him henne staon. Daorom gong hi'j in de boot op et meer zitten, wiels
et volk op de walskaante staon bleef.
02 Hi'j leerde heur uutvoerig en praotte tegen heur in peraobels. Hi'j zee:
03 "Luuster. Iene gong es naor zien laand om te zi'jen.
04 Bi’j et zi'jen vul een pat van et zaod op ‘e weg, en de voegels kwammen en atten
et op.
05 Een aander pat vul op een stienachtige bojem, waor mar een betien grond was, en
et kwam votdaolik op omreden et niet diepe in de grond deurdringen kon;
06 en doe de zunne opkwam, verschruuide et jonge gruun en omreden et gien wottel
hadde, dreugde et uut.
07 Weer aander zaod vul tussen de stiekels, en de stiekels kwammen op en verstikten
et en et brocht gien vrucht.
08 Mar d'r weren ok zaoties die in goeie grond vullen en wel vrucht gavven: ze
kwammen op en gruuiden en dreugen vrucht. Pattie leverden et dattigvooldige op,
aanderen et zestigvooldige en weer aanderen et honderdvooldige."
09 En hi'j zee: "Wie oren het om te heuren, moet goed luusteren!"
Mit hulpe van iene die de klassieke taelen goed beheerst en/of mit hulpe van een
goed didaktisch boek over Markus (in dit geval: “Marcus de evangelist” van H. Courtz
en R Eikeboom) zol et ok zo kunnen:

‘De zi’jer
gong
henne te
zi’jen’.

Geliekenissen over et Keuninkriek van God
01 En vanni’js begon hi’j onderricht te geven bi’j et meer; en een hiele mennigte
volk kwam op him an, dat hi’j stapte in de boot en zat op et waeter. En al et volk
bleef op de waeterkaante.
02 Mit geliekenissen leerde hi’j heur hiel vule en in zien onderwiezing zee hi’j tegen
heur:
03 Luuster: kiek es, de zi’jer gong henne te zi’jen.
04 En wielens et zi’jen gebeurde et dat d’r wat bi’j et pad te lane kwam; doe
kwammen de voegels en pikten et op.
05 Een aander pat vul op de stiengrond waor et niet vule eerde had. En votdaolik
kwam et op omdat et niet diepe in de grond kommen kon.
06 En mit dat de zunne opkwam verschruuide et en verdreugde et omdat et gien
wottel hadde.
07 Weer een aander pat kwam in de stiekels; de stiekels kwammen op, smoorden et
en d’r kwam niks van.
08 En et aandere kwam te lane in goeie eerde; et scheut op en stoelde en de
opbrengst was dattig, zestig en honderd keer zovule.
09 Hi’j zee: wie oren het om te heuren, lat die heuren!

De verschillen
D’r moet in elk geval ien dudelik theologisch verschil duded wodden:
In vas 3 is et niet zomar ‘iene’ die hennegong om te zi’jen, nee et is ‘de zi’jer’.
Veerder moej’ et verhael veur ogen zien te kriegen (zie ok et dadde vas) en dan kan
et niet zo wezen dat Jezus in de boot stapt as d’r een hiele protte volk “om him
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henne” staot (vas 1); nee, omdat d’r een hiele mennigte ‘op him an kwam’ stapte
hi’j in de boot om uut de drokte van de mennigte te blieven. In et dadde vas dot
Jezus zels een oproep an de meensken om heur de beelden van et verhael – de
geliekenis - op et netvlies te haelen; daoromme moewe die twie woorties “kiek es”
netuurlik niet weglaoten. Vas 4: et eerste pat van et zaod vul niet ‘op de weg’ mar
d’r naost, in de barm, dus ‘bi’j et pad te lane’ of ‘bi’j et pad langes’.
Awwe now de NBV d’r bi’jpakken dan zien we dat de hier nuumde verschillen
allemaole ontstaon binnen deur et bruken van de NBV as ‘brontael’. (Ik moet
tussendeur eerlik toegeven da’k zels, deur mit te doen an wat vertaelwark, ok meer
begrip kregen hebben veur de kritiek op de NBV.) Gelokkig benumen Piet en Frank in
de colofon wel dat zi’j de NBV as bron bruukt hebben. Dat verdudelikt dus vule.

Knap stokkien wark

‘God:
“Jow”
of “ie”
“Jo” of
“do”?

Mar daormit wodt hier en daor dus ofbreuk daon an de oorspronkelike tekst.
Niet veur niks hebben Nico ter Linden en Karel Deurloo dit soort van kommentaar ok
geven op de NBV (in: Het luistert nauw). In die zin had misschien beter de
Staotevertaeling as bron bruukt wodden kund.
Et vernederlaansen zit ‘m hiere bv. in et ‘deurdringen’ in vas 5. Letterlik vertaeld
vanuut de NBV, mar in dit verbaand niet echt gebrukelik Stellingwarfs docht ik.
De niet benuumde verschillen bin minder ‘bezwaorlik’ omreden et daorbi’j gaot om
et kreatief zuken naor de goeie ‘doeltael’, naor geef Stellingwarfs. En et dot blieken
dat binnen de Stellingwarven daor op verschillende wiezen tegen ankeken wodt.
Dat gelt bv. ok veur et bruken van Ie of Jow as et om Jezus of God gaot. Mag God wel
dichtebi’j kommen en kuj’ ‘m anspreken mit “Ie” of is hi’j hoogverheven en moej’
him (of heur?) anspreken mit “Jow”? De vertaelers hebben d’r veur keuzen om ok de
leerlingen, die toch daegeliks mit him ommegongen, Jezus anspreken te laoten mit
‘jow’ (bv. Markus 8: 28,29), wiels neffens mi’j ‘ie’ daor beter past hadde. Mar dat
kan ok kommen deur de verschillen tussen Oost en West van de Stellingwarven.
Etzelde gelt ok veur Heit of Vader. In Weststellingwarf wodt et ‘Oonze Vader’
bruukt; in Oostaende bidden wi’j mit mekeer et ‘Oonze Heit’. Piet en Frank keuzen
veur “Oonze Vader”. Niks mis mit. Dat soorte verschillen zullen altied blieven. Mar
de theologische zaeken bin minder vri’jblievend. Zo vertaelen Piet en Frank de bede
uut et Oonze Heit (Vader) “En leidt ons niet in beproeving” (NBV Matteus 6: 13) mit
”En breng oons gien ongemak”. Dat liekt mi’j niet de beste vertaeling van beproeving
(NBV) of verzoeking (NBG). Ik zol, mit Rienk Klooster, keuzen hebben veur
‘verzuking’, mar ik kan mi’j veurstellen dat dat niet overneumen wodt, omreden dat
woord niet in et vierdelige Stellingwarfs Woordeboek veurkomt. Dan zoj’ as
alternatief nog ‘verleiding’ bruken kunnen.
Mar awwe heur uutgangspunt (et vertaelen van de NBV) as een gegeven annemen,
dan hebben Piet en Frank, zunder een grote orgenisaosie om heur henne, een knap
stokkien wark ofleverd. Butendat: in de meerste karken in Nederlaand wodt zundags
tegenwoordig lezen uut de NBV, dat waoromme zollen de Stellingwarver karken heur
daorop baseerde Biebel in et Stellingwarfs niet gewoon in de karken leggen?
De Biebel in et Stellinwarfs – hi’j is te kriegen bi’j de boekhaandels in Oosterwoolde
en Wolvege en ok bi’j de Stichting Stellingwerfs Eigen (webstee: www.stellingwerfseigen.nl) en gelt € 49,80.
Oosterwoolde, Jan Koops

Lear josels kennen, foar ‘t jo tinke, dat jo in oar kenne
As men de wierheid fertelt, hoecht men net folle te ûnthâlden
Foar in soad minsken is it begraven fan har talinten har grutste kreativiteit
Better in hert sûnder wurden, as wurden sûnder hert
SIDE 6

Lok fermannichfâldiget him allinne, as men it mei oaren dielt
It finen fan lok leit yn it genietsjen, net yn it besitten

JIERGONG 13, NÛMER 50

Oer in oare God
yn de Earn fan juny 2010 skreau Dû. Albert Klok oer it boek fan Ds. Klaas Hendrikse.
Ik haw dat artikel, de hiele Earn, met in soad nocht lêzen.
Der stie: “God is totaal oars as alles wat wy oer God tinke kinne”.
By dy wurden haw ik my ôffrege hoefolle romte der foar my is, as feministysk
teologe. It “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”, liket
my in logysk ferfolch op wat ús de ieuwen troch fan Godswegen oanbean is.
Dêr wol ik graach myn eigen romte ynnimme. En ik begjin by de oersetting fan de
Namme fan God, sa't Er him oan Moazes bekend makke hat. Eksodus 3 fers 14, in net
oer te setten wurd fan fjouwer letter, JHWH, in foarm fan it tiidwurd 'wêze'; Ik bin,
Ik sil der wêze. Yn de measte bibeloersettings wurdt it wjerjûn mei HEER (NBV) of
HEARE (Fryske oersetting). Froulju hawwe hjir omdôch tsjin protestearre.
Oare froulju seagen it probleem net. En de tsjerken geane fierder mei de HEARE.

God fan manlju?
Boppedat bliuwt God by teologen as Dû. Hendrikse, Dû. Klok en oaren, in teoretyske
God fan manlju. Ik fiel God oars, Ik set syn namme oer mei "Ik-sil-der-foar-dy-wêze"
en ik beneam Him as de troch-ende-troch-Betroubere. By Him kin ik as minske skûlje,
oan Him betrou ik my ta. Redenaasjes en oersettings fan manlju jouwe my net folle
romte foar it betrouwen, dêr't ik al in libben lang út libje. En in soad froulju mei my.
Wy hâlde it út yn net betelle soarchtaken, ek as dy amper wurdearre wurde. Wy hâlde de lytse ekonomy, it gesin, de famylje, it húshâlden, draaiend, wylst de grutte
ekonomy ferspile wurdt. Wy hâlde hûs en tún op oarder, wylst de oalje yn Nigeria oer
it lân streamt en yn de Golf fan Meksiko oer de see.
De 'Probo Koala' brocht fersmoarging en feroarsake sykten, mar in proses, fragen nei
skuld, bringt gjin gerjochtichheid. Hawwe jim der ek mar in aan fan, wêr oft froulju
de krêft fine om troch te gean, om út te hâlden?

Tiid foar in nij Godsbyld
En dan it folgjende: no 't it misbrûk fan jonkjes midden yn de belangstelling kommen
is, praat net ien oer seksueel en geastlik geweld dat froulju en famkes oandien is en
noch elk momint oandien wurdt. Fersmoarging, útrûpeling en misbrûk hingje neffens
my gear mei iensidige godsbylden en rare machtsposysjes. Op grûn fan de Bibel, yn in
fernijde oersetting, soe dat oars moatte, en dat kin. Oer de hiele wrâld roppe froulju
dat al 30 jier, it is ien fan de grutte ûnderwerpen fan de feministyske teology.
Elisabeth Schüssler Fiorenza makket bygelyks ûnderskied tusken ‘macht oer’ en
‘macht om’. Ek Luther en Kalvyn hawwe yn harren tiid steld, dat macht der net is om
jinsels te ferrykjen, mar om de wrâld in bytsje better te meitsjen, rjochtfeardiger.
Frij yn Kristus.
In wier fernijd Godsbyld soe yn teology en liturgy in nije basis fan rjochtfeardigens
bringe kinne. God as de Betroubere, de Ivige, God-út-ien-stik, Hy dy't der wêze sil
foar dy. De God dy't as in mem soarget (Deuteronomium 32:13, Jesaja 66:11,12),
biedt romte foar in relaasje fan wjerskanten en lykweardigens. Dan kin God mei ús
gean lykas Er/Sy altyd al wollen hat; op wei nei wiere frede, boud op gerjochtichheid
en ferantwurdlikens.
Minsken hawwe ferlet fan in goed, eigen Godsbyld. Dêr kinne se Gottesebenbildlichkeit (oers. lykas God wêze) oan ûntliene, mei de mooglikheid fan neifolging en de dêr
by hearrende ferantwurdlikens. Leafde foar it lytsskalige, it deistige, de soarchfâldigens dêr't we ús wurk mei dogge, kin ferbûn wurde mei God as de Betroubere,
dy't sein hat: “Ik sil der wêze, foar dy”. Dat rikt fierder as eigen hûs, tún en koken.
It wreidet him út nei de hiele Skepping yn in frije oersetting fan Eksodus 20, fers 12:
“Haw respekt foar jimme heit en jimme mem, dat dyn dagen duorsum wêze meie op
de ierdboaiem (de reade fruchtbere ierde) dy't de Oanwêzige (JHWH, Dy't-der-wêzesil-foar-dy) dwaande is dy te jaan (dy aloan jout)”.
As frou, mem en beppe, soe ik graach sjen dat respekt (eare) foar my sichtber waard
yn respekt foar Mem Ierde, Gods Skepping.
Stienwyk, Coby Jacobs-Gravesteijn, teologe
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Ta l j o c h t i n g o p : S l a u e r f h o f f
Eins is dit net in goeie titel. Want it giet oer twa keunstners, Slauerhoff én van Gogh,
dy’t elkoar nea moete ha. Slauerhoff waard berne, acht jier nei dat Van Gogh
ferstoarn wie. Mar krekt dêrom tocht ik: stel dat dy twa mannen elkoar no ris troffen
hienen, yn Frankryk of yn Portugal? Of wêr ek mar. Soenen se dan tegearre piip
smokend in bank útsocht ha? Soe van Gogh syn skilderijen oan Slauerhoff sjen litten
ha en Slauerhoff syn gedichten oan van Gogh?
Of soenen se beide nei de stjerren boppe harren sjoen ha?
De himel boppe Súdfrankryk, de himel boppe de Atlantyske Oseaan?
Op in útstalling seach ik dat ferneamde skilderij fan van Gogh. It hie Don McClean
fjirtich jier earder yn New York al ynspirearre ta it liet: ‘Vincent, starry starry
night”. Foar van Gogh wie it mear as inkeld ljocht fan miljoenen ljochtjierren fier.
Yn ien fan syn brieven skreau er oan syn broer: "Waarom, vraag ik me af, zouden de
stralende stippen in de lucht niet net zo makkelijk te bereiken zijn als de zwarte
stippen op de kaart van Frankrijk? Net zoals we de trein naar Tarascon of Rouen
nemen, gebruiken we de dood om naar de sterren te reizen."
Mar ek foar de seeman Slauerhoff sille stjerren net sûnder betsjutting west ha.
Yn ien fan syn gedichten (Zeekoorts) skreau er:

Vincent van Gogh
‘Starry, starry night’
boppe Saint Rémy

Ik moet weer op zee gaan, een goed schip en in 't verschiet
Een ster om op aan te sturen, anders verlang ik niet.
It gedicht einiget mei in bekentenis, dy’t jin oan de heroyk fan Nietzsche tinke lit:
Ik ben een gedoemde zwerver, waar moet ik anders heen ?
Maar gelaten door de wind gaan, weg uit de stad van steen.
Geen vrouw, geen haard verwacht mij. Ik blijf ook liever zonder.
'k Heb genoeg aan een pijp op wacht, en een glas in 't vooronder.
Mar o wûnder, yn de tritiger jierren, sa lies ik, bedarre de swerver dochs oan wâl.
En wurke en wenne in heal jier lang as dokter yn in praktyk yn Beetstersweach.
Ik koe it hûs sa wer yn ’t sin krije: ik wie der as middelbere skoallejonge alle dagen
twa kear del fytst. It stie yn in rige fan grutte hearehuzen, mar wie fan letter datum.
It seach der, sa heucht my noch, toar út mei dy konifearen der om hinne en dat
reiden tek der op. Mar dêr hie ik dus, as ik fjirtich jier earder berne wie, in glimp
fan Slauerhoff opheine kinnen. Yn ‘e tún op in stoel.
Ek de dichter J.C. Bloem wie fernuvere: Hy skreau:
Die 'k aan een gier geklemd dacht zwevend over de Andes
Of snaren tokklend aan de langoureuze Taag,
Flaneerend te Parijs of zwervend in de Landes,
Is nu, god betert, arts in 't Friesche Beetsterzwaag.
En doe besocht ik it spoar wer werom te finen: hoe fier wie it fytsen fan de Sweach
nei Jorwert? Nei de mânske pastorije, dy’t Slauerhoff al yn Pastorale beskreaun hie
en letter yn it gedicht:

Na Jaren
Alles heb ik teruggevonden,
Bekoorlijk verwaarloosd als ’t vroeger was:
Het groene pad begroeid met spichtig gras,
De zonnebloemen, die toen lager stonden;
Het stille van den hof en het grijsblonde
Van de zon laatglanzend door beslagen glas.
Achter in de tuin begon de ondiepe plas,
Waar we elkaar ’s avonds onder takken vonden.
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Ik stopte een pijp en peinsde en zei: “Enfin”…
Maar zweeg toen ik haar kamer vond, triest
Als een zo maar gelaten chapelle ardente.
Hie Slauerhoff dit skreaun, doe’t er op de Sweach húsmanne? En hoe soe er him dan
field ha dy jûns, nei’t er wer weromkommen wie fan Jorwert?
Yn dat grutte doktershûs, lykas Nijhoff it beskreau yn de Eenzame?
De oogen van den nacht staan voor het raam.
Beneden draven paarden door de straat.
De dingen zijn niet meer dan hunne naam.
Ik ben niet meer dan een ontdaan gelaat.
Het maanlicht zingt mijn bloed tot dansen wakker,
En als ik dans, danst mijn schaduw met mij Schaduw, mijn schaduw, mijn eenige makker:
Wij dansen - zie, ik ben niet meer dan gij.
Ik ben een stille man waar God mee speelt,
Zoodat ik 't leven als een waanzin zie Maar soms is alles schoon en alles goed:
Ik sta voor 't raam, en hoor een melodie
Die in me dringt en mijn hart bersten doet:
Hoor hoe hiernaast een kind piano speelt –
Tja, doe bin ik sels achter de piano sitten gong en haw it tekst en meldij jûn.
Gerard Rinsma

SLAUERHOFF
1 Ik soe nei de Provence,
mar it waard de Sweach.
Ik woe itselde ljocht sjen,
Mar krige it yn ‘e rêch.
2 Ik soe nei it giele hûs ta,
mar bedarre yn de praktijk
dêr’t de dokter noch fan wist
wêr’t de piip fan Slauerhoff lei.
En ik tocht: hoe kin it sa wêze,
dat dy swalker sûnder rêst,
hjir oanspield wie
yn de bosken fan de Sweach

Heleen Ris Lambers
De ‘frêle’ faam,
dy’t net werom
fûn waard

Refrein:
En ik tocht: hoe kin it sa wêze,
dat ik op dyselde grûn,
like ûnwennich waard
as in ferdwaalde hûn.
Hjir wie it dat hja siet te lêzen
op in bank yn de tún
en hjir dat hy nei al syn reizen
har keamer ferlitten fûn.
5 Koe dy jûn net sliepe,
mar net inkeld om myn rêch
wie it dat ik foar it raam stie
en nei de stjerren seach,

Dy’t oseanen befearn hie
en nearne wenje koe
as yn syn gedichten
sitten hie op dizze stoel

Refrein:
Want ik tocht: hoe kin it sa wêze,
dat ditselde ljocht
foar beiden sa’n treast wie:
Slauerhoff en van Gogh.

3 Doe krige ik de fyts
en socht it paad werom,
nei wêr’t de românse
foar hûndert jier begûn;

Wannear’t de nacht yn swijen
oer see en ierde lei,
dat dizze fiere stippen
beakens wiene op har reis.

4 Ik fûn tsjerke en pastorij
en sels it tsjerkepaad,
dat om in ‘frêle’ faam
yn in sonnet ferivige waard.

6 Ik stimde de snaren
en tokkele in liet:
in sjanson, in fado
oer stjerren…..
boppe seeën fan fertriet.
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It pak fan ús heit (2)
(Yn de Earn nûmer 48 stie in boekbesprek oer ‘it pak fan ús heit’, it boek fan
Jaitsche (Sus) Wassenaar. Dit boek giet oer de gefoelens fan in bern waans heit yn
de oarloch by de NSB siet. Hjir in ferhaal fan Geertje Kingma dat se by de maaiebetinking fan 2008 hâlden hat op it Hearrenfean. It betinkingstema fan dat jier
wie ‘tot in het vierde geslacht . . .’
Al fielt it nei al dy jierren sa dreech gelokkich net mear, de Twadde Wrâldoarloch sit
wol djip yn myn hiele wêzen ferankere.
It meitsjen fan in ferkearde politike kar troch ús heit hat in ûnbidich grut stimpel
drukt op myn persoanlik libben. Ik wol besykje om myn gefoelens hjiroer út te lizzen.

Foar en nei it ‘witten’

‘It waard
hielendal
dea swijd’

Doe’t ik yn oktober 1945 berne waard wie ús heit al 7 maand ynterneard en hy kaam
wer thús doe’t ik hast 2 jier waard. Ynienen wie der in frjemde man yn ’e hûs dy’t
my op syn knibbels sette en my oanhelje woe. It wie in drege perioade mei in protte
rûzjes en spanningen, want in elk yn ús húshâlding moast wer in “eigen plak” fine.
Ik hie it gefoel dat it mei my te krijen hie en dêrom wie ik in ûnsichtber, gedwee,
stil, bang en skruten famke.
Der barde fan alles en noch wat om my hinne dêr’t ik neat fan begriep. Oer myn iere
bernejierren lei in skaad fan in net te beneamen gefoel fan . . . ja, fan wat . . ?
It hong as in driigjende wolk boppe ús húshâlding en ek al waard der net oer praat,
it wie der wol altyd! Troch al dit soarte fan spanningen koe ik my net ûntjaan ta in
blier en bliid famke. Ek as skoallebern fielde ik dat ferskil mei de oaren en de wille
dy’t sy hienen begriep ik net. Ik siet opsluten yn mysels en wie iensum.
Ûnder it boartsjen mei de poppen hearde ik fan in famke dat myn heit yn ’e finzenis
sitten hie. En om't ik fanwege in skerp ûnthâld as lyts famke in protte bylden opslein
hie foelen der op dat stuit in tal partsjes fan de puzel te plak en kamen my bepaalde
sitewaasjes út dy begjintiid fan septimber 1947 wer yn ’t sin.
Ús hûshâlding wie in “sluten” húshâlding. It sil te krijen hân hawwe mei in alles
oerhearskjend skamte- en skuldgefoel, sadat der gjin inkelde romte wie foar
iepenheid oer de oarloch en de jierren dêrnei. It waard hielendal dea swijd.
En fanwegen dat net te beneamen tabû-ûnderwerp wie ik yn alle iensumens folslein
op mysels oanwiisd. Dat ferskriklike ferplichte swijen, de net útsprutsen “koade” om
it ûnderwerp “oarloch” te mijen hat de ûnderlinge relaasjes yn ús húshâlding
foargoed beynfloede.

De triennen fan Maxima
It plakferfangende skuldgefoel hat yn de loop fan myn libben de motor west om tige
bewust yn it libben te stean: bewust kieze. Ek polityk. Aktyf belutsen wêze by de
maatskippij, kieze foar geweldleazens en hoeden omgean mei de miening fan oaren.
Ek mei de frijheid dêrfan, wat neffens my nea betsjutte mei dat jo oarstinkenden
iepenlik diskriminearje en bûtenslute.
Ik harkje tsjintwurdich dan ek mei ferbjustering nei guon fertsjintwurdigers yn de
Twadde Keamer. Se lykje gjin besef te hawwen wêr’t útsluting fan bepaalde
befolkingsgroepen yn it ferline ta laat hat . . .
It libben en it ferline ha my troch de jierren hinne leard dat minsken inoar tige sear
dwaan kinne en inoar foar it libben skeine kinne.
De triennen fan Maxima op har troudei begriep ik folslein en ik haw meigûld. Dêr siet
sy, de dochter fan in heit dy’t (nei alle wierskynlikheid aktyf) in diktatoriaal regear
stipe hie en dêrom neffens de regels fan ús Nederlânske rjochtssteat as “persona non
grata” net by har houlik oanwêzich wêze mocht. Ek Maxima sil yn it “loyaliteitskonflikt” oer har heit wraksele hawwe tusken “gefoel en ferstân”, krekt as de bern
fan de âlden dy’t yn de besettingstiid in ferkearde politike kar makken. Soks fret oan
in minske, ek oan prinsessen. Mar wat de âlders doe destiids keazen hawwe mei
harren bern NET oanrekkene wurde!
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Yn de rin fan de jierren haw ik meters boeken lêzen oer de Twadde Wrâldoarloch en
ek haw ik grif hast alle dokumintêres dêroer sjoen. De ferskriklikste dieden en dingen
binne my allegearre bekend. Mar in pear jier lyn fûn ik it ynienen wol genôch en doe
haw ik al myn boeken oer de oarloch oan ús jongste soan jûn. Wy hawwe de ôfspraak
makke om yn de takomst tegearre ôf te reizgjen foar in besite oan Auschwitz.
Geertje Kingma
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Flavius Josephus,
‘Joods geschiedschrijver in het Romeinse rijk’
Yn novimber fan 2009 kaam it boek Flavius Josephus, Joods geschiedschrijver in het
Romeinse rijk út.
Skriuwster is Tessel Jonquière. Hja is redakteur en ûndersiker en promovearre oan de
Universiteit fan Utert op in proefskrift oer Josephus.
Dêrnei wurke hja as einredakteur fan it Remonstrantse moanneblêd “AdRem”.
Op 6 oktober sil hja om 20.00 oere in lêzing jaan yn de tsjerke fan de VCG (Minnisten
en Remonstranten) oan de Legewei 14 yn Dokkum.
Elkenien is fan herten wolkom. De tagonspriis is € 2,50.

Nei de oerwinnings fan Alezander de Grutte (356—323 foar Kristus) feroare it hiele
gebiet om de Middellânske See hinne. Wat ea in samling losse lannen wie, waard no
in Grykstalich gebiet dat alhiel op Grikelân oriïntearre rekke. Doe 't inkelde ieuwen
letter (yn 63 foar Kristus) de Romeinske fjildhear Pompey Palestina ferovere, wie der
net folle foar nedich om it gebiet ta ien grut Romeinsk ryk te meitsjen.
Yn dat gebiet sloech de Grykske (Hellenistyske) kultuer foar master op.
Flavius Josephus (37 - omtrint 100 nei Kristus) is ien fan de bekendste en wichtigste
skiedskriuwers út dy tiid. Hy waard berne yn Jeruzalim yn Judea: in steat dy’t alhiel
diel útmakke fan it gebiet dat troch Alexander de Grutte ferovere wie en dat ûnder
Romeinsk bestjoer kaam. Josephus kin suver pertret stean foar de kombinaasje fan
Gryksk, Joadsk en Romeinsk, dat sa typearjend is foar it joadendom en it kristendom
fan de earste ieu.
Dizze biografy fertelt syn skiednis. Wie Flavius in Romeinske Joad of moatte we him
sjen as in Joadske Romein? Dit boek giet oer syn bernetiid, syn oplieding yn Judea,
syn politike en militêre karrière (yn Galiléa wie er in lieder fan de earste, grutte
Joadske opstân tsjin de Romeinen tusken 66 en 74 nei Kristus) en syn kollaboraasje
mei de Romeinen nei de fal fan Jotapata.
Koartsein: in skets fan in 'migrante-auteur' yn de klassike wrâld.
Tessel Jonquière,
Flavius Josephus. Joods geschiedschrijver in het Romeinse rijk
Amsterdam: Athenaeum—Polak&Van Gennep 2009.
ISBN 978 90 253 6710 7. Prijs: € 17,95.
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It leauwen ûnderweis
Begjin novimber. De tillefoan giet, ik hingje de skûteldoek oer it skouder en rin it lûd
temjitte. Ik sjoch op ’e nûmermelder de sifers dy’t by myn suster hearre.
Fryslân siket Nimwegen.
Mem is yninoar sakke, leit no op bêd en mei der net ôf. Eins skrik ik der net iens sa
fan. Oer in pear dagen wurdt hja ommers sân-en-tachtich.
Sa âld is har eigen mem, myn beppe, ek wurden, dat hat se wolris sein.
Ik oerlis yn Nimwegen mei myn mannen en reizgje de oare deis ôf nei it noarden.
Fanwegen myn ynfalwurk op basisskoallen, as in soart fan free-lancer, kin ik samar
gean. Sa spile dat al jierren earne yn myn tinkholle . . . As der wat komt dêr yn
Fryslân, dat sil ik der wêze. En dat wie no.

As de beam harren loslit
Yn ’e trein begjin ik oan in gedicht. Ik doch dat graach.
It helpt my te begripen en myn gefoelens en tinzen te relativearjen en in plak te
jaan. As ik yn Ljouwert oankom bin ik in ein foardere mei myn wurden.
De leste rigels kinne noch oars, mar dat komt letter wol.
it deiljocht
jout beammen
in gouden gloed

Elts blêd
in eigen libben
in eigen ferhaal

elts blêd
in diel fan it
grutte gehiel
elts blêd
in eigen libben
in eigen ferhaal
as de beam
harren loslit
sykje hja sels
in paad omheech
sweevje op ’e wyn
wat yn ’e rûnte
Mei de bus nei Hilaard.
Dêr wachtet Jetske en mei de auto tegearre nei Nij Dekema yn Weidum.
Heit en mem bliid want sa faak bin ik der net.
Mem docht har ferhaal. Sa’t se it fertelt, fielt it foar my oan as wie hja al in eintsje
ûnderweis nei “fijân” as “freon” Dea. Mar se woe noch net mei. En gelokkich wie
dokter krekt yn it hûs.
Dy koe har der wer byhelje, nei it lân fan it Libben.
Op bêd lizzen bliuwe, dat moast no wol. In hiele toer, tink ik, foar sa’n warbere frou
dy’t noch midden yn alle aktiviteiten stiet.

Mannen kinne sels ek poetse!

SIDE 12

Mei dokter efter op har bêd, prate we wat oer ‘stoere’ Fryske mannen mei lytse
hertsjes en froulju dy’t alles yn stân hâlde. Ja!?
‘Mannen kinne sels ek poetse’ hear ik dokter noch ris sizzen. [letter sil ik dy sin noch
wolris brûke, as it yn it momint of de situaasje past].
Heit is al begûn mei dat poetsen, want no’t mem leit, is der foar him fan alles te
dwaan.
We prate ôf der mei-elkoar wat fan te meitsjen. Hy as man fan.
Ik as ‘nederige dienaar van geloof, hoop en liefde’.
Myn suster en oare minsken jouwe my wer wat praktyske stipe.
En sa dogge we it.
Op ’e râne fan har bêd fertel ik mem fan myn gedicht en lês har it earste stik foar.
Sy hat in idee foar de rigels dy’t noch net hielendal moai wienen.
‘Memme-earmen’ komt der te stean en dat past krekt.

sweevje op ’e wyn
wat yn ’e rûnte
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mar komme
súntsjes wer del
yn in oar ljocht
memme-earmen
heine harren
leafdefol op
want de doar
stiet ommers
altyd iepen
Ja, de doar by heit en mem stie - hast - altyd iepen, meast op in kier.
Mar no gong er ticht, fanwege har siikwêzen. Mem moast rêstich lizze en mei in
tichte doar, net eltsenien kin der samar ynrinne. Dat wie better foar har holle.
En heit hâlde dy doar goed yn ’e rekken.
As myn suster en ik op in dei tegearre oan it opromjen binne - want men kin de
fuotten hast brekke oer alle troch mem sammele histoarje en gesellichheid - seit se:
“Jimme binne ingels”.
En sa is it kommen dat wy dêrnei har ingel fan ’e dei en ingel fan ’e nacht wurden
binne. Doe’t de ingel fan ’e dei betocht om dûmny Klooster te skiljen, wie dat in
goed betinksel. Hy kaam en sy koe har holle wat ‘leech’ en ‘nofliker’ prate.
Mem belâne yn it sikehûs nei ferkearde bloedútslaggen. De sifers fan har bloed seine
dat der earne yn har liif eat net doogde. En in dokter kin ek net alles witte, dêrom
mar mei in ambulânse nei it MC yn Ljouwert. Krekt wat foar mem, dy jongkeardels
om har hinne en sy makket der dan wol in yn-petear-ritsje fan.

‘As dit
kin,
kin der
mear’

Famylje
Ûnderwilens barde der ek fan alles op it mêd fan famyljerelaasjes. Hjir en der wie
mei-elkoar praten wat stilfallen en ik fûn it in goed idee om dêr wat oan te dwaan.
Sa tocht, sa dien. Somtiden gong it wat heftich, oare kearen wat makliker.
Ek by ús is neat minskliks ús frjemd.
En sa geandewei kaam it moetsjen en de wurdestream mei elkoar wer wat op gong
en dat fielde goed. Hieltyd wer tocht ik, as dit kin . . ., dan kin der mear.
Mei in dokter en in dûmny dy’t wat mear tiid ynsetten as gewoanwei:
wy wienen der tankber foar.
Bliid bin ik mei de mem en heit dy’t ik no kennen lear, sa’t dat sûnder dit
siik wezen net bard wie, tink ik.
Nei in skoftke (mem leit dan yn ’t sikehûs) liket it dokter in goed idee dat ik
ris werom nei Nimwegen gean, ‘der efkes út’. Mar ik kom hjir ommers faak
om der efkes út te wezen. En harkje nei in dokter kin ek wichtich wêze.
It fielde foar my op dat stuit net goed om nei Nimwegen te gean. It waard
in soarte fan kompromis. Ik kin in dei nei Hoptille en dan rinnende troch it
lân nei de Mieden. Kin ik de lytse jonge fan Jan & Antsje ek efkes sjen.

De Redbad tsjerke
Yn Jorwert

87 of 89?
Ik beslút oer Jorwert te fytsen. As ik njonken de tsjerke bin, flitst it samar
troch myn holle.
Ik set de fyts by it stek en rin nei it grêf fan pake en beppe. Mem har heit
en mem. Ik gean der op myn hoksen efter sitten en sis: “jimme Jikke leit
yn it sikehûs, mar it giet no goed mei har.”
Dan falt myn each op de jiertallen fan beppe har berte en stjerren.
Yn ’e gauwichheid rekkenje ik út dat der gjin 87 jier tusken sit. Ik rekkenje
nochris. 89 jier is se wurden, mar mem sei dochs altyd 87? No reitsje ik der
suver fan yn ’e tiis. Op sa’n grêfstien sil dat dochs net ferkeard stean?
Wer op ’e fyts toarket it my hieltyd wer yn ’e holle om. Ik kin it har no net
freegje of sms ’e, se hat ommers gjin mobyltsje. Letter wol.
En dêr ha ’k suver sin oan.
Nimwegen, Ytsje de Groot
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D r. R i e n k K l o o s t e r b e r o p p e n y n E a r n e w â l d
Yn in bûtengewoane gearkomst op 16 augustus hat de tsjerkeried fan de herfoarme
gemeente offisjeel in berop (33,33 % fan folsleine wurktiid) op my útbrocht.
In opmerklik barren, sawol foar de gemeente as foar mysels. De lêste kear dat in
Earnewâldster tsjerkeried selsstannich sa’n in berop útbrocht hat, wie yn 1908.
Doe gong it om G.J.A. Offerhaus út Groot-Schermer, dy’t oant syn dea yn 1936 yn
Earnewâld bleaun is. Mei de dûmny’s en oare foargongers dêrnei gong it wat oars.
Guon wienen tagelyk ek ferbûn yn in oare gemeente dêr’t Earnewâld mei
kombinearre wie, oaren wienen bystân yn it pastoraat of helppreker.
Neat mis mei fansels, mar net lykas Offerhaus en syn trije foargongers (B. Bolleman
van der Veen, D.L.E. Blankstein en J. Folpmers) offisjeel beroppen allinne troch de
Earnewâldster tsjerkeried.
En sa hat ien fan de alderlytste gemeenten yn Fryslân de man beroppen dy’t al sûnt
19 juny 1983 as bystân yn it pastoraat by harren yn tsjinst wie.

De kombinaasje mei Westerwert
Opmerklik is it fansels ek foar mysels. In jier ferlyn hie ik net tinke kinnen dat myn
karriêre yn de tsjerke sa’n ferrin krije soe. Foar guon lêzers dy’t dat net witte,
is it tink ik goed om it ien en oar út te lizzen oer de dingen dy’t har de lêste tiid
ôfspile hawwe.
Sûnt 19 juny 1983 wie ik offisjeel as dûmny ferbûn oan de herfoarme/protestantske
gemeente Westerwert (Jorwert, Weidum, Bears en Jellum). Dizze gemeente foarme
in ‘pseudo-kombinaasje’ mei herfoarme Earnewâld, dêr’t ik foar 25 % fan myn
wurktiid oan ferbûn wie. Dat wie hiel goed te dwaan en ik haw lange jierren mei
entoesjasme en foldwaning wurke yn beide gemeenten. Ek yn Westerwert haw ik in
hiele goeie tiid hân. Lykwols ûnstienen dêr spannings mei de tsjerkeried, dy’t net op
te lossen wienen. Doe’t ik dêr ein jannewaris fan dit jier melding fan makke by it
breed moderamen fan de klassis Frjentsjer, hat dy my pleatst ûnder ordinânsje 3-19
fan de tsjerke-oarder, dat wol sizze frijsteld fan alle wurk oant der in definitive
regeling komt mei Westerwert. Op myn fersyk is der by dy frijstelling fuortendaliks in
útsûndering makke foar it wurk yn Earnewâld.

Befêstiging op snein 3 oktober 2010
Omdat herfoarme Earnewâld ek graach mei my fierder woe, is der in tsjerkoarderlike
regeling troffen dy’t it mooglik makket, dat ik foar 1/3 fan myn wurktiid yn dy
gemeente beroppen wurde kin. En dat is dan no bard. It doel is dat ik yn de tsjinst op
3 oktober o.s. offisjeel as dûmny by de herfoarme gemeente befêstige wurde sil.
Myn kollega drs. Yvonne Hiemstra, ferbûn oan de Feriene Kristlike Gemeente yn
Dokkum en foarsitter fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân by ús yn Earnewâld, sil my
befêstigje. Nei dizze offisjele befêstiging, dêr't ik myn ja-wurd jaan moat op de
amtsfragen en de offisjele befêstigingswurden útsprutsen wurde, hâld ik dan myn
yntreepreek. Dizze wol hiel bysûndere en feestlike tsjinst op 3 oktober sil in tsjinst
wêze fan wurkferbân en herfoarme tsjerkeried beide. Nei ôfrin is der gelegenheid om
mei-elkoar in kopke kofje te drinken.

It wurk yn Earnewâld giet troch
Ien fan de dingen dy’t by dy beroppingsproseduere ek dien wurde moast, wie it opstellen fan in wurkplan. Wy ha yn de tsjerkeried ôfpraat dat it tal tsjinsten dêr’t ik
yn foargean sil, lykas foarhinne bliuwe sil op achttjin yn it jier. En ek dat ik lykas
foarhinne foar de iepenbiere kant op de Master Franke skoalle de godstsjinstlessen
fersoargje sil. Omdat ik wat mear wurktiid krige haw (fan 25 % nei 33 1/3 %) sil ik ek
dy minsken ris opsykje dy’t dan wol net yn it doarp wenje, mar hjir wol geregeld yn
tsjerke komme of har op in oare wize mei ús gemeente ferbûn fiele.
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Fansels sil ik, lykas foarhinne, ek beskikber wêze foar it FOWE, foar de Earnewâldster
rûnte en foar de redaksje fan it tydskrift de Earn. Datselde jildt foar de gearwurking
mei de grifformearde tsjerke.
Ik hoopje dat wy sa meielkoar yn in goeie harmonije gearwurkje sille ta opbou fan it
geastlik libben yn Earnewâld en dat wy in goeie tiid yn de mjitte gean meie.
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

Dhr. P. Fortuin, Deinum
Dr. R. Klooster, Ljouwert
PM E. Stellingwerf

Fryske tsjinst
Fryske tsjinst, startsnein, Griff. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke

09.30 oere

Drs. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Dr. R. Klooster, Ljouwert

09.30
09.30
09.30
09.30

Ds. Elverdink, Eastermar
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Ds. Dijkstra, Grou
Ds. J. Zonneveld, It Hearrenfean

Herfoarme gemeente mei FOWE,
befêstigingstsjinst Dr. R. Klooster
Fr, miensk, Herf. tsjerke, kofjedrinken
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke

Earnewâld
12 septimber 09.30 oere
19 septimber 09.30 oere
26 septimber 09.30 oere
Ús Leaffroudei
3 oktober

10
17
24
31

oktober
oktober
oktober
oktober

oere
oere
oere
oere

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fr tsjinst, minskiplik, Herf. Tsjerke
lêste snein fan it tsjerklik jier
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke

7 novimber 09.30 oere
14 novimber 09.30 oere
21 novimber 19.30 oere

Noch net bekend
Frou M. Gort-Terpstra, Tsjom
Dr. R. Klooster, Ljouwert

28 novimber 09.30 oere

Ds. W. Wijbenga, Snits

5 desimber 09.30 oere
12 desimber 09.30 oere
19 desimber 09.30 oere
24 desimber 22.00 oere
26 desimber 09.30 oere
31 desimber 19.00 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert
Frou R. de Vries-Martini, Drachten
Dhr. L. Durksz, Grins
Krystnachttsjinst
Ds. J.D. Kraan, Burgum
Dr. R. Klooster, Ljouwert

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fr tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
Aldjiersjûntsjinst

Frou C. de-Boer-Bergstra, Sk’goutum
Ds. G. Knol, Mantgum/Reduzum
Drs. Y.J. Hiemstra, Dokkum
W. Tjerkstra e.o.

FOW Itens
FOW Itens
FOW Itens
FOW Itens, sjongtsjinst

Itens
26
31
28
26

septimber
oktober
novimber
desimber

10.00 oere
10.00 oere
10.00 oere
10.00 oere

Sleat, Wurkferbân Swh
26 septimber 19.30 oere

24 oktober
21 novimber

10.00 oere
10.00 oere

19 desimber

10.00 oere

Ds. P. Nijssen en Biskop G. de Korte Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh
m.m.f. gelegenheidskoar û.l.f. Hylke de Jong, liturgy troch P. Nijssen yn it
Frysk, ferkundiging troch Biskop de Korte yn it Nederlânsk
Dhr. L. Durksz, Grins
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh
I. Bouwhuis-Minnema, De Jouwer
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh
m.m.f. bernekoar De Twine fan Drylts
C. de Boer-Bergstra, Sk’goutum
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh

Hegebeintum
3 oktober
09.30 oere
7 novimber 09.30 oere
5 desimber
09.30 oere
24 desimber 21.00 oere
31 desimber 19.00 oere

Frou J. Mulder-Vogelzang, Yndyk
Kees Dijk en Anders Vogelzang
Ds. E. Jongstra, Blije
Drs. Y.J. Hiemstra, Dokkum
Ds. K. Visbeek, De Westereen

FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum, jubeltsjinst
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum, Krystnachttsjinst
FOW Hegebeintum, Aldjiersjûntsjinst

Kopij foar de folgjende Earn
Kopij foar de folgjende Earn kin foar 13 novimber 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). Foar har dy’t net goed Frysk skriuwe kinne: ek
artikels yn it Nederlânsk binne wolkom. Wy sette it wol oer. Wy stelle it tige op priis
De redaksje
as der by de artikels passende foto’s ensfh. meilevere wurde.
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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

De 50ste Earn
Alle kearen ferheget men it nûmer en ynienen — nei 13 jier — sit
men samar op in jubileum: 50 nûmers alwer.
De earste 11 jier ha Rienk Klooster en Tine van Minnen der suver
allinne mei rêden. De lêste twa jier is de redaksje fersterke mei
Yvonne Hiemstra en Jan Lautenbach.
Tige tank oan dizze jierrenlange bodders yn de striid foar it
Wurkferbân en de Earn! Fansels ek tige tank oan al ús skriuwende en
dichtsjende meiwurkers fan de lêste tiid. En ek oan alle minsken,
dy’t troch har abonnemint (en net te ferjitten har positive reaksjes)
it bestean fan de Earn finansjeel mooglik meitsje.

Jan Jochums Visser Stifting
Sûnt koart hat it Wurkferbân in nij goed doel útsocht, dêr’t wy yn al
ús tsjinsten in kollekte foar hâlde. In skoftlang ha wy dat dien foar
Sviatoslav, dy’t har yn Ruslân en Tadzjikistan ynset foar sike en
kânsearme bern.
Dat wy no fan doel feroarje hat neat mei Sviatoslav te krijen, mar
mei it feit, dat wy geregeldwei in oar doel útsykje wolle, om
minsken ek bewust te meitsjen fan oare probleemgebieten yn ‘e
wrâld. Wy drage Sviatoslav noch altyd in goed hert ta en hoopje dat

Port Betelle

FOWE bankrekken: 34.98.14.058
ISSN 1878 - 4348

Foar mear
ynformaasje:

www.fowe.org

Frysk Rekwièm
Op snein 7 novimber o.s., de middeis om
15.30 oere, sil yn de RK tsjerke op it
Hearrenfean, de premjêre wêze fan

wylst de wrâld fan wille skattert
in Frysk Rekwièm
De muzyk is fan Jan de Jong
De wurden binne fan Eppie Dam
It stik sil útfierd wurde troch:
Keamerkoar Con Amore Musica
û.l.f. Gerben van der Veen
Mei it Nieuw Philarmonisch Orkest,
Anna Hoekstra op sopraansaksofoan,
Mezzosopraan Nelly Otter, bariton Ben Brunt
en op piano Johan Bijhold.
Kaartferkeap en ynformaasje:

www.conamoremusica.nl

By ferkeard adres werom nei: Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld
se noch mar in soad út ‘e wei sette meie.
Dêrom noch ien kear har banknûmer: 34.06.31.252 op namme fan
St. Sviatoslav, Skearnegoutum.
Yn feite feroaret ús goeie doel net safolle, want de Stifting Jan
Jochums Visser set har yn foar kânsearme bern op ‘e Filepinen.
De oare kear sille wy dêr yn de Earn in artikel oer opnimme.
En har banknûmer is: 36.27.14.444.
Tige tank foar jim jeften!!

De Earnewâldster Rûnte
Op 28 septimber hâldt de ER de earste lêzing fan it kommende
winterskoft. Ynlieder is dan Drs. Jan Greven.
Lykas bekend is it tema: It meanfjild en de seine, de striid oer de
Kristology yn de iere Kristlike tsjerke.
Minsken dy’t har noch opjaan wolle, kinne dat dwaan troch it
oermeitsjen fan € 30 op bankrekken 29.89.25.664 op namme fan de
Earnewâldster Rûnte.
Foar mear ynformaasje: Tine van Minnen (sjoch hjirneist).
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