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Ympresjes fan in reis nei Sina (2)
Sineesk iten is wat oars as ús Sineesk iten
Ta beslút noch wat oer it iten. By Sineesk iten tinke wy al gau oan
wat wy gewoanwei bestelle yn de Sineeske restaurants hjirre.
Mar it Sineeske iten, lykas wy yn Sina alle dagen iten hawwe, is echt
hiel oars en mei folle mear fariaasje.
Ik kin it net allegearre in namme jaan, mar wat wy dêr iten hawwe,
it wie yn ien wurd út de keunst. In miel iten is hiel lykwichtich
gearstald, neffens is Sineeske prinsipe fan Yang en Yin (ik hoopje dêr
in oare kear op werom te kommen). It iten mei stokjes went samar.
Apart fûnen wy it, dat in waarm miel mei sop ôfsletten wurdt.

Utjefte

Oare kear mear.

Rienk Klooster

Jiergong 12
Nûmer 43

Yn dizze nije Earn
binne opnommen:
meidielings fan
de Herfoarme
Gemeente fan
Earnewâld (s. 16)
en de list fan
tsjerketsjinsten
(side 15)

Sjoch ek ús hiemside:

www.fowe.org

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

In nije opset fan 1
de Earn

Gemeentenijs herfoarme gemeente Earnewâld
Gemeentejûn
Op moandei 27 april is der in gemeentejûn. De tsjerkerintmasters sille dan de
jierrekken oer 2008 presintearje oan de leden fan de gemeente. Dan sil der ek it
ien en oar meidield wurde oer de oansteande opknapbeurt fan de tsjerke.
Nei it skoft sil Ds. Klooster in lêzing hâlde oer Charles Darwin en syn evolúsjeteory. Fansels giet it ek oer de betsjutting fan de bibelske skeppingsgedachte.

Ferstoarn
Op 12 desimber 2008 is nei in skoft fan siik wêzen ferstoarn Annie AdemaWester, 79 jier âld.
Aalze’ Annie wie in echte Earnewâldster en ien fan ús trouwe gemeenteleden.
Hja is ferstoarn yn it sikenhûs yn Ljouwert. Op woansdei 17 desimber ha wy har
nei in tsjinst fan ôfskied en betinken te hôf brocht yn Earnewâld.
Mids desimber is ferstoarn Wiepkje de Haan-Bosma, 53 jier âld. Wiepkje wenne
yn Drachten en hat langer as 40 jier ús oargeliste west. Nei in slimme sykte is hja
stoarn op 18 desimber. De ôfskiedstjinst hat west op tiisdei 23 désimber yn de
Sudertsjerke te Drachten. Hja is dêrnei te hôf brocht op it Sudertsjerkhôf.
Op 1 desimber 2008 is ferstoarn Geertje van der Meulen-Slagter, 62 jier âld en
op 19 jannewaris 2009 is ferstoarn Sietze Welling, 75 jier âld.
Us gedachten geane út nei de neibesteanden en wy winskje harren sterkte ta yn
de dagen fan leechte en gemis.
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Sineesk iten moarns op de nochtere mage lake ús net sa bot ta.
Mar gelokkich wie der yn de hotels foar de westerske gasten ek an
English breakfast. Mar tsiis ha wy al dy dagen amper hân. Sinezen
hâlde perfoarst net fan tsiis.
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Dit is it earste nûmer fan de Earn yn in nije opset.
As redaksje krigen wy faak positive reaksjes op foarm en ynhâld fan de nijsbrieven fan
it Frysk Oekumenysk Wurkferbân te Earnewâld. Wy fernamen ek dat wy fakentiids
mear kopij hiene as wy yn ús nûmers opnimme koene.
Sadwaande binne wy der ta kommen om de opset wat te feroarjen en de ynhâld te
ferbreedzjen. Wy ha besletten om der in beskieden magazine fan te meitsjen en om it
los te keppeljen fan de nijsberjochten fan de herfoarme gemeente te Earnewâld.
Dy berjochten wurde ynearsten - oant dêr in oare oplossing foar komt - noch opnommen yn de Earn.

Wat wolle wy krekt mei de Earn?
Wy geane der fanút dat der yn Fryslân in merk is foar in yn prinsipe Frysktalich
tydskrift dat ynformaasje biedt oer teologyske en libbensbeskôglike ûnderwerpen, yn
modern godstsjinstige geast en ûnôfhinklik fan de besteande tsjerken. Wy wolle ús dan
ek net bine oan tsjerklike teology en oan tsjerklike kaders. Fansels steane wy iepen
foar alles wat weardefol is yn de bibelske en de kristlike tradysje, mar stelle ús wol
kritysk op. Op dyselde wize steane wy iepen foar de hjoeddeiske wittenskip en kultuer.
Mei de ynhâld fan it tydskrift wolle besykje om temjitte te kommen oan it ferlet fan
minsken dy’t op geastlik gebied sykjend binne; minsken dy’t oan de iene kant boeid
wurde troch de grutte fragen fan leauwen en libben, mar dy’t oan de oare kant fakentiids gjin befrediging fine by de tradisjonele tsjerklike antwurden.
Wy binne fan doel om artikels op te nimmen dy’t geane oer bibelske en teologyske
ûnderwerpen; oer de ferhâlding tusken wittenskip en leauwen; lêzings dy’t hâlden
binne op de Earnewâldster rûnte; gearfettings fan preken dy’t yn Earnewâld hâlden
binne; artikels oer keunst en kultuer; ferhalen en poëzij ensfh.
Op dizze wize hopet dizze nije Earn njonken de lêzingjûnen fan de ‘Earnewâldster
Rûnte’ - ús stúdzjerûnte dy’t dit jier it tsiende seizoen yngiet – en de webside
www.fowe.org in kanaal te wêzen om modern godstsjinstich gedachtegoed yn de
Fryske taal út te dragen.

Redaksje en wurkwize

Tsjerketsjinsten 15

Wy hawwe in redaksje foarme fan in fjouwertal minsken, dy’t it mandaat hawwe fan
it FOWE en dy’t ferantwurdlikheid drage foar de ynhâld en útfiering fan de Earn.
Dizze fjouwer binne:
Yvonne Hiemstra, foarsitster fan it FOWE;
Rienk Klooster, dûmny by de herfoarme gemeente;
Tine van Minnen, skriuwster fan it FOWE en administratise fan de Earn;
Jan Lautenbach, redaksjeskriuwer en fersoarger fan de webside.
Fierders hoopje wy in tal meiwurkers te finen om kopij oan te leverjen dy’t past
binnen it doel dat wy ús steld hawwe.
It is it doel dat de Earn it earste fjouwer kear ferskynt. Dêrnei wurdt beoardiele oft it
seis kear wurde kin.
De nije Earn sil fan ein dit jier ôf allinne tastjoerd wurde oan beteljende abonnees.
Sjoch it artikel op side 5 fan dizze Earn. Yn de nije Earn steane ek de Fryske tsjerketsjinsten fan Earnewâld, om’t dêr ek in soad net-Earnewâldsters op ôf komme.
As ekstra service wurde ynearsten de meidielings fan de Herfoarme Gemeente
opnommen yn de Earn.
Foar ynhâldlike fragen oer de nije opset kin kontakt opnommen mei ûndertekene.
Foar fragen oer abonneminten ensfh. kinne jim terjochte by Tine van Minnen en Jan
Lautenbach.
Foar de redaksje fan de Earn
Rienk Klooster
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“De krêft fan kwetsberens”
Gestichtstekeningen Klaas Koopmans
yn Museum Martena yn Frjentsjer.
Yn Museum Martena yn Frjentsjer hat oant 2 maart
2009 de bysûndere útstalling “De kracht van
kwetsbaarheid”, gestichtstekeningen fan Klaas
Koopmans (Garyp), te sjen west.
Klaas Koopmans (1920-2006) makke diel út fan de
Fryske ekspressionistyske skildersgroep Yn ’e Line.
Yn ’e rin fan syn libben waard er fjouwer kear
opnommen yn psychiatryske ynrjochtingen, dêr’t er
syn yn it moed taastende gestichts-tekeningen makke
hat.
Koopmans wie pasjint ûnder de pasjinten en sketste it
libben yn de ynrjochting fan binnen út en syn
tekeningen jouwe dêrtroch in oangripend en
ûntheisterjend byld fan it libben yn de psychiatry yn
de jierren fiiftich en sechstich fan de foarige ieu.
By de ústalling is een boeiende publikaasje ferskynd
oer de gestichtstekeningen mei in soad fotomateriaal.
De teksten binne skreaun troch Hans Smelik, Susan
van den Berg en Ronald Boonstra. Tagelyk is der in
koarte film makke troch Auke de Witte oer it libben
fan Klaas Koopmans. Yn dizze film besiket Anje
Wester, de jongste dochter van Klaas Koopmans, de
ynrjochtingen dêr’t har heit destiids yn opnommen
west hat.
Dy bylden wurde ôfwiksele mei nea earder fertoand
argyfmateriaal fan Omrop Fryslân.
Nei ôfrin fan de eksposysje yn Frjentsjer giet in
seleksje fan de tekeningen nei Museum dr. Guislain
yn Gent; ít museum foar psychiatry en outsider-art yn
Europa, om dêr permanent útstald te wurden.
Dat betsjut foar it earst bûtenlânske erkenning foar
dit bysûndere part fan Koopmans syn oeuvre.
It boek “Klaas Koopmans”, de kracht van
kwetsbaarheid” is yn Ljouwert te krijen by boekhannel
De Friese Schrijfkamer (Schrans en Bilgaard), by
boekhannel Doevendans yn Burgum, yn Frjentsjer by
Museum Martena en yn Earnewâld by Galery
Koopmans.

Ts j e r k e t s j i n s t e n y n E a r n e w â l d
Datum

Tiid

Foargonger

Plak, omskriuwing

29 Maart

09.30 oere

Dhr. L. Durksz, Grins

Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke

5 April

09.30 oere

Ds. H. Boersma, Nijhoarne

Frysk Oekumenysk Wurkferbân

10 April

19.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

Fryske tsjinst, Goedfreed, Nachtmiel

12 April

09.30 oere

Dhr. P. Fortuin, Deinum

Fryske tsjinst, Peaske

19 April

09.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

26 April

09.30 oere

Frou Bouwhuis-Minnema, De Jouwer

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

3 Maaie

19.30 oere

Dra. Y.J. Hiemstra, koar û.l.f.

Frysk Oekumenysk Wurkferbân

dirigint Pyt Wouda mei Mauthausenlieten
10 Maaie

09.30 oere

Dra. Y. Hiemstra, Feanwâlden

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

m.m.f. in Kwartettekoar
17 Maaie

09.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

24 Maaie

09.30 oere

Ds. K. Visbeek, De Westereen

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

31 Maaie

09.30 oere

Ds. J. Zonneveld, It Hearrenfean

Fryske tsjinst, Pinkster, Herf. tsjerke

7 Juny

09.30 oere

Frou F. Wesseling-Schilstra, De Tike

Frysk Oekumenysk Wurkferbân

14 Juny

09.30 oere

Dhr P. Fortuin, Deinum

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

21 Juny

11.00 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

28 Juny

09.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

5 July

09.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

Frysk Oekumenysk Wurkferbân

12 July

09.30 oere

Dra. Y. Hiemstra, Feanwâlden

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

19 July

09.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

26 July

09.30 oere

Frou Bouwhuis-Minnema, De Jouwer

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

2 Augustus

09.30 oere

Noch net bekend

Frysk Oekumenysk Wurkferbân

9 Augustus

11.00 oere

Ds. H. Wagenaar, Wurdum

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

16 Augustus

09.30 oere

Dhr. J. Koops, Easterwâlde

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

23 Augustus

11.00 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke

Kopij foar de folgjende Earn

SIDE 2

Kopij foar de folgjende Earn moat foar 5 juny 2010 ynlevere wurde by Tine van
Minnen (E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl).
De redaksje wiist der mei klam op dat bydragen lykas omskreaun yn it artikel op side
1 fan dizze Earn fan herten wolkom binne, want it moat fansels passe yn de
redaksjonele opset fan it blêd.
Ek ynstjoerde stikken ensfh. stelle wy tige op priis ynklusyf jim reäksjes op artikels
yn dizze Earn, de nije opmaak ensfh.
Wy wize der al op, dat wy fanwegen de beheinde romte (en it budzjet) miskien
wolris kopij ynkoartsje of sels wegerje moatte.
De redaksje
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Earnewâldster Rûnte 2009 - 2010
De Earnewâldster Rûnte fiert it kommende winterskoft har tsienjierrich bestean.
Oan de earste en lêste gearkomsten sil dêrom in feestlik tintsje jûn wurde.
Foar it jier 2009 – 2010 hat de Earnewâldster Rûnte as tema keazen:

‘Religy as betwongen eangst’
29 septimber 2009
Dra. Yvonne Hiemstra en Gerrit Breteler
In feestlik begjin fan it seizoen dêr 't wy ús 2e lustrum yn fiere.
Under de namme 'Credo Quia Absurdum' wurkje Yvonne Hiemstra en Gerrit Breteler
al in skoftsje gear. Mei muzikale stipe fan Gerrit Breteler sil Yvonne Hiemstra it tema
yn romme sin ferkenne. De eksersysje sil ûnder oaren gean oer religy as 'Wille zur
Macht'. . . . (dizze lêzing is yn it Frysk)
27 oktober 2009
Prof. dr. Cees den Heyer
Oer joadsk-kristlike apokalyptyske literatuer en wrâldbyld.
Eangst foar de kweade machten stiet yn de apokalyptyske literatuer sintraal.
De skriuwers fêstigen har hope op it definitive yngripen fan God yn de skiednis.
Sy helje har hope út de oertsjûging dat de ein tichteby is – lykas ek Jezus en Paulus.

Hoop is, earne
oan wurkje,
om’t it op
himsels goed is
Vaclav Havel

24 novimber 2009

Prof. dr. Cees den Heyer

12 jannewaris 2010
Dra. Aleid Schilder
Om ‘t wy bang binne foar it ûnbekende ha wy religy ûntwurpen om hjir hâldfêst op
te krijen.
16 febrewaris 2010
Dr. Sytze Ypma
It bange en it bidden: in godstsjinstpsychologyske lêzing oer depressive eangst en
leauwige eangstfrije rûmte.
2 maart 2010

Lija Hirsch, Gertru Pasveer, Peter de Leeuw en
Nico ter Linden
‘Chassidische verhalen en jiddisje liederen’
Ferhalen fan de chassidiem, Joadske wysheidsleararen yn it East-Europa fan
benammen de 18e en 19e ieu. It binne mar lytse fertelsels, finjetsjes, mar se strielje
wiisheid, leafde en goedens út. En dat de wurden “gein en genade” famylje fan
elkoar binne, ferjit net ien dat nei dizze jûn ea wer.
Dizze jûn is op in oar plak: restaurant De Buitenplaats yn Earnewâld.
Yntekening (foar de hiele searje) kin allinne troch € 30 (de man/frou) oer te
meitsjen op banknûmer 29. 89. 25. 664 op namme fan ‘Earnewâldster Rûnte’,
Aldwâld, mei fermelding: seizoen 2009 - 2010.
It definitive program wurdt jim ein augustus tastjoerd.
Om’t wy de lêste jûn net yn de Grifformearde tsjerke hâlde, mar yn restaurant De
Buitenplaats, ha wy mear plakken ta ús foldwaan as oars.
Wy noegje jim dêrom út om famylje, freonen en kunde te freegjen om mei te
kommen nei dizze spésjale jûn.
Oanmelding kin troch it oermeitsjen fan € 10 de man/frou op bankrekken
29.89.25.664 fan de Earnewâldster Rûnte yn Aldwâld, mei as fermelding:
gast(en) 2 maart 2010. De tagongsbewizen wurde dan yn febrewaris 2010 tastjoerd.
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Kontaktadres:
Tine van Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld
Till.: 06 – 20 60 04 09
E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl

De Mauthausen Kantate
Op 1 novimber, ferline jier, organisearre it Fries Leerhuis, de Olterterper Rûnte,
(Kring docht it net sa goed yn in Fryske tekst, red.) in temadei oer de fraach wat
de ûnderfinings fan slachtoffers yn nazikonsintraasjekampen dien hawwe mei it
tinken oer God en mei harren minskebyld en wrâldbyld.
Ien fan de sprekkers wie dr. Bettina Siertsema.
Hja wurket by it Blaise Pascalynstitút yn Amsterdam en hat de dissertaasje
skreaun ‘Uit de diepten, Nederlandse egodocumenten over de
naziconcentratiekampen’. Hja joech in analyze fan teksten fan û.o. Abel
Herzberg, Etty Hillesum en Gerhard Leopold Durlacher. Dizze minsken leauden en
hopen, nettsjinsteande har ûnderfinings mei de nazykonsintraasjekampen, op in
takomstige minsklike wrâld, want it is net God dy’t de minsk rêde moat, mar de
minsk moat God rêde.
It projektkoar ‘Capella Forum’ hat doe mei de útfiering fan de Mauthausen
Kantate fan Mikis Theodorakis de temadei ôfsletten.

Fjouwer lieten mei eigen sfear
De yn 1965 troch Theodorakis komponearre Mauthausen Kantate is in ballade dy’t
basearre is op fjouwer gedichten fan de Joadsk-Grykse skriuwer Iakovos
Kambanellis. Hy oerlibbe it nazykonsintraasjekamp Mauthausen. Theodorakis
skreau de muzyk der net allinnich by, om’t er sels yn de nazytiid yn de finzenis
sitten hat yn Itaalje en Dútslân, mar benammen om foar te kommen dat de
Holocaust fergetten wurde sil. Wy moatte de Holocaust yn ús histoarysk gewisse
hâlde.
De ballade fan Mauthausen bestiet út fjouwer lieten, elts mei in eigen tema en in
eigen muzikale sfear. Nei it sjongen fan it lêste liet, wurdt it tema fan it
begjinliet nochris songen. De ballade krijt hjirmei in syklysk elemint en wurdt
dêrom ek wol de Mauthausen Syklus neamd. Yn gedichten sjogge wy dit faker: de
begjinrigels komme oan ‘e ein werom. Sjoch bygelyks it gedicht ‘Als de ziele
luistert’, fan Guido Gezelle. Theodorakis wol hjirmei oanjaan dat wy altyd wach
bliuwe moatte, om’t werhelling fan de skiednis op ‘e loer leit.
It sjongen fan de Mauthausen Kantate is einliks in teken fan ferset tsjin fassistyske
systemen en tagelyks in pedagogysk ynstrumint yn de ûntwikkeling fan ús
histoarysk gewisse.
Om de Grykske ballade goed te belibjen, hawwe Simone Roelofsen–Burghgraef en
ik de Fryske tekst skreaun by de koarmuzyk. Dat hâldt yn dat wy ússels hieltyd
kritysk ôffreegje moasten wat de tekst ús sizze wol en hoe ‘t we dat fertolkje
wolle. Dêrby spilet de histoaryske kontekst in wichtige rol en boppedat hawwe wy
te meitsjen mei de ynfloed fan it ritme en it metrum fan de muzyk.
D e s a ak l ik e k a nt fa n de n i je Ear n

“Dy’t by
jimme grut
wêze wol,
dy moat
tsjinje.”

Asma Amsmaton (It Heechliet)
It earste liet, it Heechliet, giet oer in man dy’t wanhopich siket nei syn
alderleafste famke. Sy is troch de nazy’s deportearre. Tidens de ‘oere fan de
leafde’ yn Mauthausen, eltse sneintemiddei, mochten de manlju en froulju,
skieden troch stikeltried en in rige wachttuorren, op grutte ôfstân efkes nei inoar
sjen. Yn de Grykske tekst wurdt yn de tredde persoan oer it leafste famke songen.
Bygelyks: ‘O. myn famke, wat is sy moai’. Yn ús Fryske tekst wurdt it famke yn de
twadde persoan oansprutsen, om dêrmei de tekst tichteby te bringen en mear yn
it hjoeddeiske te belibjen. De harker mei oer it skouder mei hearre hoefolle oft er
fan har hâldt, sûnder dat it romantysk wurdt.
O, myn famke wat bisto moai
sa yn dyn deistich jurkje
sa moai bisto
mei in lyts kamke yn it hier . . .

sjoch foar mear
stikken fan
Abe de Vries op:
www.

abedevries.web-log
.nl

Dit tema wurdt nei it lêste liet op ‘e nei songen.
Fierderop yn dit liet siket de ik-figuer wanhopich nei syn leafste famke.
Hy freget eltsenien dy’t er mar freegje kin:
SIDE 3
. . . ha jim har sjoen?
ja, sis my dochs,
ha jim myn leafste sjoen?
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Guon minsken (finzenen) anderje:
Wy seagen har op it kâlde plein
in nûmer op har wite hân,
in stjer, in giele stjer
op har hert.
De giele stjer draacht se net op har jas, mar op har hert. Kambanellis jout hjirmei
oan dat de minske net is wat oan de bûtenkant te sjen is, mar dat er sels fielt wa’t
er is.

O Andonis (Andonis)
It twadde liet giet oer Andonis, dy’t in died stelt fan opoffering, út solidariteit mei
de oare finzen. Yn de stiengraverij, de Wiener Graben, wie it libben ûnminsklik hurd.
Finzenen moasten lâns in grutte, hege trep stiennen nei boppen sjouwe. Ûnderweis
foelen se del en waarden dan deasketten.

Dêr op de
treppen fan
triennen
wurdt help
sjoen as
mislediging

. . . De Joaden en de partisanen
se rinne en se falle,
tôgje de stiennen op ‘e rêch
stiennen, merkteken fan dea . . .
Yn it Frysk hat in trep treppen. De hege trep hat bygelyks treppen fan triennen. In
prachtich foarbyld fan in pars pro toto. Yn it Gryksk stiet dat it in ‘brede’ trep is. Wy
hawwe der in ‘wrede’ trep fan makke, om oan te jaan dat it ûnminslik wie dy trep
mei dizze stiennen op ‘e rêch te beklimmen.
. . . Dêr op dy hege wrede trep,
dêr op de treppen fan triennen
wurdt help sjoen as mislediging,
meilibjen as in ferflokking . . .
Andonis heart yn de stiengraverij in stim en draacht dan oermoedich in dûbelde lêst:
O kammeraat, o kammeraat,
help my de trep te beklimmen . . .
. . . Ik nim wol twa, ik nim wol trije . . .
Kambanellis lit yn dit liet synyske lûden heare. Andonis ropt oan ’e ein fan it liet nei
de bewaker, dy’t boppe stiet:
. . . asto in man bist
tôgesto
hjir op de moarmeren terskflier.

O Drapetis (De flechteling)
Op 2 febrewaris 1945 ûntsnapten 419 finzen út it kamp Mauthausen.
Yannos Ber, út it tredde liet, is der ien fan.
Hy garret moed en driuwt op wjukken
oer de doarpen, troch it wrydske???? lân . . .
Underweis kloppet Yannos by minsken oan:
Frou, jou my dochs in stikje brea en ek wat oare klean miskien . . .
Yn dit liet, dat fol sit mei eangst foar ferried, spilet de pianist tusken de bedriuwen
troch fleurige en luftige muzyk, mei motiven dy’t ûntliend binne oan Mozart.
Theodorakis jout hjirmei oan dat it libben fan de doarpsbewenners gewoan trochgiet;
de minsken dienen as wisten se fan neat.
De doarpsbewenners ferriede de flechtelingen trouwens wol oan de SS, ek Yannos.
Yn de Grykske tekst stiet dat er dan deade wurdt.
Yn ús Fryske tekst stiet:
SIDE 4
. . . de lefferts krije sa it lêste wurd.
It is oan de harker sels út te meitsjen wa’t hjir de lefferts binne.
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Ympresjes fan in reis nei Sina (2)
Beijin
Fan Xi ‘an, de âlde haadstêd fan Sina, gong de reis nei Beijin (Peking), sûnt 1420 de
haadstêd fan it Sineeske keizerryk. Doe’t Sina yn 1911 in republyk waard – yn dat
jier waard de lêste keizer ôfset - bleau Peking de haadstêd. It Kwo-min-tang regear
- fan 1927 oant 1949 - siet yn Nanking. Doe’t yn dat lêste jier de kommunisten ûnder
lieding fan Mao tse Toeng de macht oernamen, waard Peking wer haadstêd.
Yn Peking murken wy hoe’n djippe yndruk de Olympyske Spullen makke hawwe op de
Sinezen. De pleatslike gidsen fertelden deroer en oeral yn de winkels leine noch de
sûvenirs mei de fiif olympyske sirkels. Ek it Olympyske stadion ha wy stean sjoen.
De gebouwen der omhinne, dêr’t de dielnimmers ûnderbrocht wiene, wurde no foar
grou jild as apparteminten ferkocht.
Fan Peking hienen wy ferwachte dat it der net te hurdzjen wêze soe
fanwegens de luchtfersmoarging en dat elkenien dêr sadwaande mei in
mûlekapke foar rûn. It die bliken dat dat allegearre ûnsin wie.
De stêd is neat smoarger as in trochinoarhinne stêd yn Nederlân.

Yn in riksja troch in hoetong
Lykas yn oare Sineeske stêden foel it ek hjir wer op dat der op grutte
skaal boud waard. Fanâlds bestiet Peking út leechbou, út saneamde
hoetongs. Dat binne fjouwerkantige wenwiken yn tradysjonele Sineeske
styl, dêr’t minsken faak generaasjes lang wenje. Peking hat sadwaande
fanâlds hast in skaakboerd-eftige plattegrûn. Dy tradysjonele wenten
wurde no yn in hiel hurd tempo opromme om plak te meitsjen foar hege
flatgebouwen. Fanwegens it toerisme sille fan de 800 hoetongs sa’n 25 stean bliuwe.
Mei riksja’s ha wy troch sa’n hoetong hinne riden en ek sa’n tradysjonele went fan
binnen besjoen.

Tian’anmen-plein
In hichtepunt yn Peking wie fansels it Tian’anmen-plein ofwol it Plein fan de
Himelske Frede. De regeringsgebouwen steane der neist en midden op it plein stiet it
Mausoleum fan Mao tse Toeng. Syn balseme lichem wurdt yn dat mânske bouwwurk
bewarre. As men dêr rint, is it in aaklike gedachte om te betinken dat op en om
datselde plein yn de nacht fan 3 op 4 juny 1989 de studinteopstân op bluodrige wize
delslein is.

Hoe soene wy de god fan de himel ôfbyldzje kinne?
Noardik fan it grutte plein leit de Ferbeane Stêd, it âlde keizerlike paleis. It is no in
museum en foar elkenien tagonklik, mar eartiids wie dat oars. Oant 1911 wie dat
gebouwekompleks allinne tagonklik foar de keizer en syn hofhâlding. It is dan ek tige
yndrukwekkend om dêr om te rinnen tusken dy bouwurken yn prachtige âlde Sineeske
arsjitektuer.
Hiel bysûnder is ek de rûne Timpel fan de Himelske frede, dêr’t de keizer alle jierren
in offer brocht oan de God fan de himel. Wy hiene op ús reis alderhande timpels
sjoen, dy’t fol stiene mei goadebylden en bylden fan Boeddha, mar yn dy timpel is
gjin byld te finen. Allinne de namme fan dizze heechste god is dêr te lêzen.
Ik frege oan de gids dy’t wy yn Peking hiene en ús dêr it ien en oar útlei - hy prate
treflik Ingelsk, mar ek in aardich mûltsjefol Nederlânsk – wêrom ’t der gjin bylden yn
dizze timpel stiene. Hy seach my oan en sei: ‘Hoe soene wy de god fan de himel
ôfbyldzje kinne? Dêrom fine jo hjir dêr allinne syn namme’. Ik wie dêr tige fan ûnder
de yndruk.

‘Hoe soene wy
de god fan de
himel
ôfbyldzje
kinne?’

De grutte Sineeske muorre
In oer hichtepunt, mar dan hiel letterlik, wie de besite oan de Sineeske muorre.
Men moat earst al in trije kertier by de stiennen trep op rinne om boppenop de
hichte te kommen dêr’t de muorre oer hinne rint. In hiel stik fan de muorre dat
restaurearre is, is tagonklik foar de toeristen. It komt der by it klimmen foaral op
oan om net te hurd te wollen (dat jildt ek foar de wei nei ûnderen) en sa út en troch
efkes út te rêsten, dan komt men der wol. Mar it is ien wurd in geweldich gefoel om
in pear kilometer oer dit âlde ferdigeningswurk te rinnen en ûnderwilens te
genietsjen fan it prachtige útsjoch.
ferfolch op side 16
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It swarte gat fan it kwea

Otan teliosi o polemos (As dizze oarloch foarby is)

Hoe kin it dat minsken omrinne mei sokke waanbylden en mei sa’n stik eigenwaan?
In eigenwaan dy’t sa ferblinet en geweld goed praat. En dat wylst men better witte
kin, ja sels better wit?
Hoe kin dat?
Dat is in fraach dy’t yn it Jonaferhaal libbensgrut nei foaren komt.
Mar is is in fraach dy’t dêr net net beantwurde wurdt.
En ik wit it antwurd like min.
Wy sjogge hjir op ‘e nij yn it swarte gat fan it kwea.
Yn it swarte gat fan de minsklike dûbelsinnichheid.
Mar as wy witte fan it bestean fan dat swarte gat, sels by hiel fromme kristenminsken, dan hoecht in hiel soad dat men yn it libben tsjinkomt, jin net mear te
ferbazen. Fansels witte wy hiel skoan dat der gjin perfekte minsken besteane en dat
elk syn lekken en brekken hat. Mar hoe’t guon dingen barre kinne, dingen dy’t dien
wurde troch minsken dy’t witte fan in God fan genede, barmhertichheid, leafde en
trou, dêr haw ik gjin ferklearring foar.

Kambanellis lit yn it fjirde liet sjen dat er hopet dat, as dizze oarloch foarby is,
eltsenien inoar soargleas en einleas leavhawwe mei.

De minske: ferbline foar it kwea yn himsels?

Hoop is, earne
oan wurkje,
om’t it op
himsels goed is
Vaclav Havel

En no kin men wol om jin hinne wize nei oaren. Nei de grutte dogenieten út de
skiednis en nei de wat lytsere dogenieten om jin hinne. Miskien wol stik foar stik
fromme kristenen. Mar yn wa minske skûlet net in Jona?
Foar wa minske is it in frjemde gedachte om jin better te fielen as de oaren?
Better as minsken dy’t oars binne en dy’t wy om ús hinne sjogge, dy’t wy tsjinkomme
yn it strjitbyld.
De nazy’s hiene it oer Ueberminsken en Unterminsken. Mar ha dy net útsprutsen wat
by in soad minsken slommet oan rassistyske gefoelens en oan stille hate tsjin
frjemdlingen?
Hoefolle wantrouwen is der allinne al net tsjin minsken dy’t oars binne as jin:
in oare politike oertsjûging, in oar leauwen, in oare maatskiplike rang en gean sa mar
troch?
Dêrom haw ik it gefoel dat it boek Jona lêzen wurde moat as in warskôging.
Sa fan: Tink derom! Jona, dat bisto!

In God fan genede en barmhertichheid
Mar ien treast is der yn dit profetyske boek.
En dat is dat de God fan Israël hiel dúdlik nei foaren komt as in unifersele God, in
God foar wa’t dy grinzen, dy foaroardielen, dy eigenwaan, dat nasjonalisme en dat
rassisme net besteane.
Hy is in God’fan genede en barmhertichheid, sunich mei syn grime, rynsk yn trouwe
leafde’.
Hy is de God fan Israël, mar tagelyk ek fan oare folken.
Dêrom is it boek Jona in pearel yn de bibel.
Amen.
Rienk Klooster

Dizze en oare preken en oertinkings
binne ek te finen op ús webside:

www.fowe.org
In pear omtinkers
Unmooglik is faker in miening as in feit
Lykas in reizger mei in kompas, sil ien dy’t wit wêr’t er yn leaut, noait ferdwale
Dy’t te lang neitinkt foar’t er in stap set, stiet syn hiele libben op ién skonk
SIDE 12
Mei beide fuotten op de grûn, komt men gjin stap fierder
Haw geduld, alle dingen binne dreech, foardat se maklik wurde

. . . lit ús inoar ynmoedich leavje,
yn ‘e stiengraverij, yn ‘e gaskeamers
op treppen en op grêven sliepe . . .
En dan klinkt it refrein wer:
O, leafste famke mei dyn bange eagen,
o, leafste famke mei iiskâlde hannen,
ferjit my net as dizze oarloch ea foarby is.
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O myn famke,
myn leafste,
wat bisto moai

Om dêrnei werom te gean nei it begjin:
O, myn famke, myn leafste
wat bisto moai,
sa yn dyn deistich jurkje,
sa moai bisto,
mei in lyts kamke yn it hier.
Capella Forum sjongt û.l.f. Pyt Wouda de Mauthausen Kantate op moandei 4 maaie
o.s. om 20.45 oere yn de Grutte Tsjerke fan Drachten.
Tine Lies Beetsma spilet de pianopartij.
Pyt Wouda

It bestjoer fan it FOWE fynt de doelstellings dy’t neamd binne yn it foaropwurd fan
dizze Earn sa wichtich, dat wy tiid en jild stekke wolle yn it útjaan fan in nije Earn.
Oan no ta hat de Earn altyd fergees west. Wy fregen wol om in frijwillige bydrage
(en dy kamen der ek hieltyd mear), mar it wie net ferplichte. En hoewol’t it FOWE
der finansjeel goed foar stiet, sil de nije Earn op ’e lange doer net bestean kinne, as
wy net in minimum tal beteljende lêzers krije.
It bestjoer hat besletten om it lêsjild foar it earste jier en fjouwer nûmers fêst te
stellen op € 10 (€ 15 as it takom jier 6 nûmers wurdt). En om de administraasje net
te belesten mei de kontrôle op minsken dy’t wol en net betelje en fanwegen de hege
kosten fan aksept-giro’s, kin dat allinne troch in machtiging te jaan ta automatyske
ynkasso. Foarút betelje mei ek, mar dat ferjit faak maklik.
By dizze Earn sit dan ek in los ynlisfel, dat jo ynfolje en ûndertekenje kinne om ús te
machtigjen om it lêsjild automatysk ôf te skriuwen fan jo bankrekken.
En it moaie fan sokke machtigings is, dat se ek sa wer opsein wurde kinne.
Foar nije lêzers sille wy dat systeem daalk yngean litte. Besteande (net-beteljende)
lêzers gunne wy even de tiid om de formulieren yn te stjoeren, mar as wy ein 2009
net yn it besit binne fan in machtiging, sille wy dy abonnees útskriuwe moatte as
lêzer.
It bestjoer fan it FOWE hat besletten om it earst trije jier mei de “nije” Earn te
prebearjen en om dan te besjen hoe’t it gien is en oft wy der mei trochgean kinne.
Want it útjaan fan de Earn mei it oare wurk fan it Wurkferbân (Fryske tsjerketsjinsten, Earnewâldster Rûnte ensfh.) net yn gefaar bringe.
It bestjoer hat der lykwols alle betrouwen yn dat it wol slagje sil en de nij beneamde
redaksje hat der sin oan om der wat moais fan te meitsjen.
Wy hoopje dan ek dat in soad minsken in abonnemint nimme sille op de nije Earn.
Mooglik ek dat josels de nije Earn ris útdiele kinne oan mooglike belangstellenden.
De earste nûmers sille dêrta ek yn in ekstra grutte oplage ferspraat wurde.
Ek jim reaksjes en mienings oer de nije Earn stelle wy tige op priis, want dan kinne
wy dêr ús foardiel mei dwaan.
Ut namme fan de redaksje in soad lêsnocht tawinske!
Jan Lautenbach, administrateur
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Nij diakonaal doel: stifting Sv iatoslav
Mei yngong fan 1 april o.s. ferfangt it FOWE it diakonale doel yn Kigali yn Rwanda
foar in oaren. Net om’t it yn Rwanda net mear nedich is, mar om’t it bestjoer it
wichtich fynt om minsken hieltyd wer attint te meitsjen op de need yn de wrâld.
En dêrtroch mear te berikken as troch hieltyd itselde doel te stypjen.
De Stifting Sviatoslav set har sûnt 2001 yn foar kânsearme bern yn Sint Petersburch.
De stifting hat in tal projekten opset mei as haaddoel soarch, leafde en omtinken te
jaan oan sike bern en oan weesbern. Leafde en omtinken dy’t se och sa nedich
hawwe, mar al te faak misse moatte.
De stifting is op dit stuit aktyf yn in wees- ynfeksjesikehûs, dêr’t bern opfongen
wurde dy’t troch de plysje op strjitte fûn binne of dy’t troch har âlders brocht wurde
om’t se net mear foar har eigen bern soargje kinne of wolle. It grutste part fan de
bern is slim traumatisearre, om’t se ferwaarleazge, mishannele of misbrûkt binne.
De Russyske meiwurk(st)ers fan de stifting binne in harkjend ear foar dizze bern.

Medyske soarch allinne foar dy’t it betelje kinne

Hoop is, earne
oan wurkje,
om’t it op
himsels goed is
Vaclav Havel

Ien fan de oare projekten is yn in sikehûs foar bern dy’t kanker hawwe.
De measte bern dy’t kanker krije, moatte minstens in jier yn it sikehûs bliuwe.
De alden moatte hjir sels foar har bern soargje, 24 oeren deis. It medyske personiel
docht allinne it heechst needsaaklike. Dat betsjut dat âlden faak har baan opsizze
moatte om foar de bern te soargjen, mar dan gjin ynkomsten mear hawwe om de
behannelings te beteljen, want minsken ha faak gjin syktekostefersekering yn Ruslân.
Sviatoslav soarget derfoar dat der acht oeren deis in boartersseal iepen is, sadat de
bern – nettsjinsteande har sykte – dochs noch in bytsje bern wêze kinne.
Dêrneist betellet Sviatoslav geregeldwei medyske behannelings dy’t de âlden fan de
bern net sels opbringe kinne.

Strjittebern
Yn gearwurking mei de stifting Alie Parusa set Sviatoslav har ek yn foar bern dy’t gjin
tehûs hawwe en op ‘e strjitte libje. Allinne al yn Sint Petersburch libje in goed 7.000
bern op ‘e strjitte. In soad bern hawwe noch wol âlden, mar om’t se thús slein en/of
misbrûkt wurde, binne se útnaaid.
Yn in opfang wurde op dit stuit 7 bern opfongen, dy’t foarhinne op strjitte libben. No
krije se de kâns om wer nei skoalle te gean en op te groeien yn in normale gesinssitewaasje. Dêrneist wurdt in pear kear wyks goed en waarm iten op fêste plakken yn de
stêd útdield oan bern.

Tadzjikistan
Sûnt 2005 is Sviatoslav ek aktyf yn Tadzjikistan. Yn it sikehûs yn Ruslân kamen
minsken fan de stifting yn oanrekking mei in tal Tadzjykske bern. Dy bern komme út
in ynternaat, dêr’t sa’n 260 bern dy’t lichaamlik beheind binne, yn ûnderbrocht
binne. Se sitte dêr ûnder jammerdearlike omstannichheden. Oant koartlyn wie der
foar alle 260 bern mar ien bad en it húske wie net mear as in gat yn der grûn, dat net
iens tagonklik wie foar bern mei in hendikep.
Yn de simmer fan 2007 hat in grutte ploech Fryske jongerein nei Tadzjikistan west
om nije sanitêre foarsjennings te bouwen. De bern kinne no nei in gewoan húske en
ûnder de brûs.
Geregeldwei hellet Sviatoslav bern nei Nederlân om heechst needsaaklike operaasjes
út te fieren. Dêrneist hat Sviatoslav in stúdzjeflet/hûs iepene dêr’t no 30 bern mei in
hendikep wenje kinne.
Se kinne no ek wer nei skoalle en dat is foar har in unike kâns, want bern mei in hendikep steane yn Tadzjikistan bûten de gewoane maatskippij. Sa ha se wer kâns op in
minskweardich bestean.Sviatoslav hat dan ek plannen foar in wenprojekt ûnder begelieding, sadat noch folle mear bern holpen wurde kinne.

SIDE 6

Foar fragen of ynformaasje oer de stifting Sviatoslav kinne jo sjen op
www.sviatoslav.com of in E-postberjocht stjoere nei: boukjefokkema@hotmail.com
Minsken dy’t Sviatoslav stypje wolle, kinne har jefte oermeitsje op: 34.06.31.252
Op tiisdei 17 febrewaris is op Omrop Fryslân yn it programma Minsken in lytse
dokumintêre oer it wurk fan de Stifting Sviatoslav yn Tadzjikistan útstjoerd.
Út namme fan de Stifting Sviatoslav
Boukje Fokkema

letter komt er oan yn dy grutte stêd om it boadskip fan God te bringen.
Hy ropt: ‘Noch fjirtich dagen en dan sil Ninevé ûndersteboppen keard wurde!’
In bliid boadskip is it yn gjin gefal. Earder is it klearebare yntimidaasje.
Opfallend is lykwols dat getal fjirtich. In fjirtichdagentiid ropt er út oer Ninevé.
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Bekearing: de reäksjes fan God en Jona
Mar dan bart der wat dat de profeet net ferwachte hie. It ferhaal fertelt dat de
minsken yn Ninevé, mar benammen ek de kening, ûnder de yndruk reitsje fan de
wurden fan de profeet. Sa bot sels, dat de kening in perioade fan rou ôfkundigeje lit.
Elkenien moat fêstje (de bisten ek, hiel opfallend) en rouklean drage. Mei oare
wurden: Ninevé wurdt him derfan bewust wat it oanrjochte hat. Elk moat him
ôfkeare fan syn ferkearde praktiken. It liket derop dat it kollektive gewisse wekker
wurdt en dat der soks as in bewustwurdingsproses op gong komt. Sa fan: Wêr binne
wy meielkoar mei oan de gong? In ‘etysk reveil’ soe men it ek neame kinne.
En sa hoopje de minsken yn Ninevé te ûntkommen oan it oardiel dat troch dy frjemde
profeet út Israël oer harren útsprutsen is.
En as de God fan Israël dan sjocht wat dêr yn Ninevé geande is, hoe’t de minsken ta
ynsjoch komme en har bekeare, dan kriget Er sympaty foar de minsken dêr.
En Hy sjocht ôf fan syn foarnimmen om de stêd om te ferneatigjen.
Mar no de profeet. Dy wurdt spinnidich. En fan kleare lilkens begjint er te bidden:
‘Och Heare, hie ik it al net sein, doe’t ik noch yn myn eigen lân wie? Dêrom haw ik
do mar gau makke dat ik fuortkaam nei Tarsis. Want ik wist wol dat Jo in God binne
fan genede en barmhertich, sunich mei syn grime, rynsk yn trouwe leafde, in God
dy’t it oandeart om ûnheil te bringen. No dan Heare, nim myn libben mar, want ik
gean leaver dea as dat ik sá libje moat’.
Dat is de ynhâld fan it gebed fan de profeet Jona.

fol fan
genede en
barmhertich,
rynsk yn
trouwe leafde

God: rynsk yn trouwe leafde
It kwea, wêr is dat yn dit ferhaal, wêr is it oan te wizen?
Net by Ninevé, want dy stêd bekeart him, sa wurdt hjir ferteld.
Ek net by de God fan Israël, want dy is ‘fol fan genede en barmhertich, sunich mei
syn grime en rynsk yn trouwe leafde’. En de profeet wit it. Mar hoe sympatyk komt er
op ús oer? Wat is der krekt mei dy man oan de hân? Hy is o sa leauwich. Dat wol.
Mar tagelyk sit der wat yn him dat net doocht: syn dûbelhertigens.
Hy is in minske dy’t himsels better fielt as de oaren. Hy fielt him der te goed foar om
nei Ninevé ta te gean. Hy hatet dy minsken wol sa bot, dat er graach sjocht dat dy
hiele stêd mei de grûn lyk makke wurdt.
De profeet achtet himsels suver. It kwea dat is de oar. Dy oaren dat binne gjin
minsken. Dat binne gjin minsken skepen neffens Gods byld en gelikenis.
Dy oaren binne gjin minsken lykas jin.
Foar dy oar hoecht men dan ek gjin respekt te hawwen.
Yn syn eagen is it sels sa, dat dy oaren it sels net fertsjinje om te libjen.
Dy moatte útroege wurde: sawol grut as lyts. Yn dy stêd wenje 120.000 bern, dy’t
gjin ferskil witte tusken har rjochter en har lofter hân, sa wurdt oan it slot fan it
ferhaal meidield. Dat is om stil fan te wurden.

Jona: ûnbarmhertich
Mar wat jin benammen yn dit ferhaal treft, is de dûbelhertigens fan dy profeet.
Mei de mûle beliidt er God as in God fan genede, barmhertichheid en fan leafde.
Mar yn syn deistige tinken en oardieljen is er uterst ûngedich, ûnbarmhertich en
leafdeleas. Hurd sels, wreed, sûnder moederaasje, gewelddiedich en sadistysk.
En tagelyk o sa sentiminteel as syn beamke dea giet.
Sokke karakters binne der: hiel from, mei it boarst foarút en o sa sintiminteel as it
om harsels giet, mar nei oaren ta spikerhurd. Somtiden ha se unifoarms oan en ha se
macht. Dan binne se hielendal gefaarlik.
Dy dûbeldheid falt jin gauris op as men jin ferdjippet yn de skiednis en sjocht nei wat
dêr mis gien is: yn de twadde wrâldkriich bygelyks en yn de koloniale skiednis.
Yn Spanje hearden wy de ferhalen oer kening Ferdinand en keninginne Isabella, mei
hokfoar geweld as dy de joaden en de moslims weijage hawwe út Spanje.
En wy hearden oer Columbus en oer de striid fan de Spanjaarden om de rykdommen
fan it nije wrâlddiel Amearika.
Wat my dêrby rekke, wie dat it sa lang duorre hat, foardat de kristlike Europeanen ta
it ynsjoch kamen dat yndianen ek minsken wiene.
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Yn de fjirtich dagen tiid

It kwea as macht en as realiteit

Oer de macht en de realiteit fan it kwea

De foarbye moannen hawwe wy ferskate preken heard oer de macht fan it kwea yn
dizze wrâld en yn de minsken sels. Besikers fan de Earnewâldster Rûnte hawwe der al
fiif lêzingen oer hân en op de praatrûnte ha we der ek oer te set west.
Spitigernôch foel it my op de Earnewâldster Rûnte faak wat ôf.
Yn in pear gefallen lei dat oan de presintaasje fan de sprekkers, of gongen se net
wier op it ûnderwerp yn, of waarden te detaillistysk, mar neffens my lei it ek oan de
kompleksiteit fan it ûnderwerp. Alle sprekkers hawwe ferskuorrend har bêst dien,
mar se binne der net útkommen. Oan de ein fan har ferhaal stiene sy en wy mei lege
hannen. It kwea is fan alle kanten besjoen, mar hoe’t it komt dat minsken duvels
foar har meiminsken en de skepping wurde kinne, dêr is net ien fan harren út
kommen en de measten sille dat ek daalk tajaan. It kwea is en bliuwt ûnbegryplik en
ûngrypber. Dochs haw ik der sels in hiel soad fan leard.

Lêze: Jona 3 en 4
De fjirtich dagentiid foar Peaske is de tiid dy’t yn it teken stiet fan it lijen fan Jezus.
Mar syn lijen giet net bûten it lijen fan minsken om. En it lijen sawol fan Jezus as fan
de minskheid hat te krijen mei de macht en de realiteit fan it kwea.
Yn it gefal fan Jezus stiet it dat wol fêst. Syn lijen wurdt him troch minsken oandien.
En it lijen dat wy yn de wrâld ús hinne sjogge en miskien ek sels wol ûnderfine
bytiden, hat dan wol net altiten mar wol hiel faak te krijen mei kwea dat minsken
elkoar oandogge.

De tsjerke hat
it patint op it
oanpraten fan
ûneigentlik
sûndebesef

Yn de foargeande preken oer dat tema ha wy sjoen dat it kwea in ferskynsel is dat
him rûnom foardocht en oan te wizen is, mar dat tagelyk net te bedjipjen is, net te
gripen, net te begripen. Sadwaande bliuwt it yn wêzen in mystearje. Mar hjir en dêr
kinne wy in lyts tipke fan de wale optille en ûntdekke wy aspekten, dy’t wat ljocht
smite op dat ‘mysterieuze’ ferskynsel fan it kwea, dêr’t gjin minske frij fan is.
Fansels hat it gjin doel om in swier en ûneigentlik sûndebesef oan te praten.
Dat is al genôch dien yn de tsjerke (dy hat dêr sels patint op).
Mar yn de bibelske berjochten wurde wy wol hiel faak konfrontearre mei it kwea.
Faak hiel werkenber. En as it werkenber is, dan sprekt it jin oan, rekket it jin en hat
it jin wat te sizzen.

Jona - in djipsinnich learferhaal
Sa’n werkenber ferhaal is te finen yn it boek Jona, hiel djipsinnich en psychologysk
hiel knap. Wa’t dy Jona krekt wie en at dy echt bestien hat, is in fraach dy’t net
maklik te beantwurdzjen is. Yn 2 Keningen 15 komt ek in profeet foar dy’t Jona de
soan fan Amittai hjit. Dat liket in histoaryske figuer te wêzen. En sa soe it hiel wêze
kinne dit it ferhaal yn it boek Jona, dat út folle lettere tiid is, oan him ophongen is.
It is dúdlik dat wy yn it boek Jona te dwaan hawwe mei in leginde dan wol mei in
learferhaal. In learferhaal oer in profeet dêr’t wy fierder neat fan witte.
Mar it is opmerklik dat dat legindaryske ferhaal yn de tradysje fan it âlde Israël sa
wichtich wie, dat it in plak krige hat yn de earbiedweardige rige fan profetyske
geskriften. En dat kin net oars wêze as fanwegens syn rike en djipsinnige ynhâld.
In profetysk tsjûgenis is it dan ek, dat noch neat oan aktualiteit ferlern hat.

Aartsfijannen
Der wurdt ferteld dat Jona fan hegerhân de opdracht kriget om nei de grutte stêd
Ninevé ta te gean. Hy moat de minsken dêr oansprekke op harren ferkeardens.
Foar de lêzers út dy tiid wie dat kwea wol dúdlik. Ninevé wie ommers de haadstêd
fan it Assyryske ryk (it lei yn it hjoeddeiske Irak), dat fanwegens syn oarlochssuchtigens in grutte bedriging wie foar de omlizzende lannen, ek foar Israël.
Ut de skiednis witte wy dat de Assyriërs yn 721 foar Kristus mei in grut leger oarloch
fierd hawwe tsjin de stammen fan Israël. De stêd Samaria is doe mei de grûn gelyk
makke en de noardlike stammen binne as finzenen fuortfierd. Wêr’t dy bleaun binne,
is ûnbekend. Mar as troch in wûnder – de pest briek út - bleau Jeruzalem besparre
foar de ûndergong.
En no fertelt it ferhaal dat Jona de opdracht krige om nei it sintrum te gean fan it
Assyryske ryk, dat wol sizze nei dizze aartsfijannen fan de Israëliten en dêr de
minsken it boadskip fan God te bringen.

Jona ferpoft it!
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As as de profeet Jona dizze opdracht trochkriget, dan ferpoft er it! Hy giet nei de
haven fan Jafo, dat oan de kust fan de Middellânske see leit en hy nimt dêr de earste
de bêste boat nei Tarsis. Dat is in stêd dy’t trochstrings identifisearre wurdt mei
Tartessos yn Spanje. In plak dus fier fuort yn it westen.
Allegearre kenne wy it ferhaal oer de stoarm ûnderweis, hoe’t de profeet de skuld
dêrfan dan op him nimt en himsels oer board smite lit. Hy wurdt dan opslokt troch in
seemeunster en trije dagen letter uutspuid op it strân.
Foar de twadde kear kriget er dan de opdracht om nei Ninevé ta te gean. Hy wit dat
er der net foarwei kin en hy beslút om der dochs mar hinne te gean. Trije dagen

Goed en kwea sit ferfrissele yn alle minsken
Yn it foarste plak fan de earste preek oer it kwea fan Jan Koops. Dat gong oer de
goede en de wylde weet, dy’t troch inoar hinne groeie. Hy wiisde der op, dat de
likenis net allinne giet oer it útroegjen fan de wylde weet (oftewol it kwea), mar dat
it goede en it ferkearde yn alle minsken neist inoar groeie en besteane. Dat wie in
aspekt fan dizze likenis, dêr’t ek noch noait earder op wiisd wie.
En dat waard my nochris dúdlik nei ôfrin fan de lêzing fan Hessel Posthuma, doe’t
him frege waard wêrom oft er Boeddhist wurden wie. It antwurd op dy fraach docht
hjir net ta de saak, mar wol syn opmerking oer it meditearjen. En dan haw ik it net
oer meditaasje yn de sin fan rêstich sykhelje en wer kalm wurde yn ‘e drokte fan al
den dei, mar oer meditaasje yn de sin fan: selsûndersyk en tige kritysk nei josels
sjen. It Boeddhisme leit dêr tige de klam op, want in minske kin net trochgroeie op it
geastlike libbenspaad – ferljochting neame se dat yn it Boeddhisme - as er himsels
hieltyd foar de gek hâldt oer himsels en syn eigen djipste gefoelens, langstmen,
eangsten en hanneljen, oft dy no goed of ferkeard binne.

Persoanlike konfrontaasje mei it kwea is needsaaklik
In twadde aspekt fan it kwea brocht Sjef Laenen nei foaren yn syn lêzing oer goed en
kwea yn ‘e Joadske mystyk. Neffens de Joaden is God almachtich en ferantwurdlik
foar de skepping. Dy skepping is goed en dus kin it net oars of God hat ek it kwea
skepen em mei in hiele dúdlike bedoeling. De kristlike lear fan de sûndefal fan Adam
en Eva en de erfsûnde hat perfoarst gjin woartels yn de Torah. It is krekt Gods
bedoeling dat wy troch ûnderfining leare wat goed en kwea is. Alles wat yn de Bibel
stiet, moat (ek) opfette wurde as in inerlik barren. De úttocht út Egypte, de reis
troch de woastyn, de ballingskip yn Babylon: it binne reizen dy’t alle minsken
persoanlik meitsje moatte om tichter by God en har bettere sels te kommen.
It is krekt yn de konfrontaasje mei it kwea dat de minske boppe himsels útgroeie kin.
Yn de Joadske mystyk wurdt sein, dat yn alle minsken in tzaddik, in rjochtfeardige,
skûlet. Alle minsken kinne útgroeie ta ien fan de 36 rjochtfeardigen, om waans
rjochtfeardigens God de wrâld noch altyd yn stân hâldt.

Ofskied fan it winskbyld fan josels
Foar mysels fierder tinkend, kom ik ta de konklúzje: dêr sit foar in soad fan ús de
oast. De balke yn in oar syn each sjen, is net sa’n probleem en de measte minsken yn
dizze wrâld (ynklusyf iksels) komme faak net fierder as dat. Ivich en altyd lizze wy de
skuld (en dus it kwea) by oaren del. Mar earlik nei en yn josels sjen (sa’t Boeddhisten
dat dogge) en tajaan, dat josels net altyd suver op ‘e graat binne, dàt kin in minske
konfrontearje mei syn eigen djipste ôfgrûnen.
Mar as jo dy konfrontaasje net oandoare,docht pas bliken hoe glûpsk en fyn ynlein it
kwea yn de minske trochwoekeret. De grutste misdiedigers bliuwe fan betinken dat
se poerbêste minsken binne en se koenen net oars hannelje as dat se dienen.
Foar minsken dy’t de konfrontaasje mei harsels wol oandoare, wol ik beslute mei in
koart advys fan Pinchas Lapide (út “Wie liebt man seine Feinde?”):
“Wat te dwaan? Der is mar ien pynlik resept: myn ûndeugden en swakheden betwinge, sa goed en sa kwea as it giet en tagelyk ôfskied nimme fan dat hearlike winskbyld, dat ik yn myn eigen fantasije as selsportret ûntwurpen hie. Drege arbeid oan it
eigen ego, it stap foar stap akseptearjen fan it net ferklaaide ik en in gruttere
ferdraachsumens foar myn eigen swakheden oer . . .”
Jan Lautenbach

Pinchas Lapide
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It oerlevere forndeel
Hwant in dei fan wrake hâldt de Heare, in jier fan forjilding om ’e wille fan it pleit
fan Sion. En syn beken sille foroare wurde yn pik, en syn moude yn swevel, en syn
lân sil ta baernend pik wurde. Dat sil by nacht noch by dei net út to krijen wêze,
oant yn ivichheit sil de reek derfan omheechgean, fan slachte oant slachte sil it
woast lizze, oant yn ivichheit der ivichheden sil der nimmen troch sjen.
(Jesaja 34:8-10)

Ferwoasting fan it lânskip

De Wâlddyk, hjir
by de wiel by
Aldwâldemersyl,
is in lânskiplik
monumint fan
tûzen jier âld

Hoefolle lânskippen sille der noch offere wurde oan wat eufemistysk ‘ekonomyske
foarútgong’ neamd wurdt? De fraach is hoe op in ferantwurde wize mei dy foarútgong
om te gean. By it oangean fan grutte yndustriële en ynfrastrukturele projekten yn
Fryslân lykas de Sintrale As, de Heak om Ljouwert en de Harnzer yndustryhaven
wurdt troch plannemakkers en bestjoerders yn ’e regel wol omtinken jûn oan de
‘romte’, dy’t sjoen wurdt as in wichtige lânskiplike wearde. Skoarstiennen wurde
dêrom minder heech makke, autosneldiken wurde ferlege en fersonken oanlein,
sadat yn alle gefallen de ‘romtlike ûnderfining’ safolle mooglik bestean bliuwe kin.
Mar sa njonkelytsen wurdt ek dúdlik dat slimme oantaastingen fan it lânskip op dizze
wize lang net altyd tefoaren kommen wurde. Itselde jildt foar it omtinken foar
‘natoer’, de twadde wearde dy’t yn it tinken oer lânskipsbeskerming sintraal stiet.
Hoekjes nij natoergebiet tsjinje úteinlik as kompensaasje foar de ferwoasting. Der is
ferlet fan in bettere en radikalere lânskipsbeskerming, dy’t syn ideeë-apparaat by de
tiid bringt.
De totale kolonisearring troch koarte-termynbelangen liket al praktyk yn fierstente
folle kriten. Kin it net oars?

Rintmasterskip
It adellik wapen fan de midsieuske famylje Thoe Nyehuys fan Winaam lit in pelikaan
sjen dy’t har jongen har eigen bloed te drinken jout. Dat wapen kin miskien it spoar
wize nei in oare, mear histoaryske beneiering fan it lânskip. Ik sil hjir it âldkristlike
symboal fan de ‘pelican in his piety’ – yn de midsieuwen en dêrnei in protte yn
gebrûk as ferwizing nei de selsopoffering fan Kristus – besykje om te smeien ta in yn
essinsje sekulier teken, dat miskien it begjinpunt wêze kin fan in krityske lânskipsfilosofy. Want ús tinken oer de wearde fan it lânskip sil him sa njonkenlytsen dochs
op mear basearje moatte as allinnich ‘romte’ en ‘natoer’. Sa’n filosofy sil ek
woartele wêze moatte yn respekt foar it lânskiplik-besteande, better sein, foar it
ûntstiene en it ta stân brochte.
It histoarysk each lêst it lânskip as in boek fan ieuwen, in ferhaal, fan generaasje op
generaasje trochjûn, oer minskene wurk en wrakseling. It lânskip is in oerlevere
besit, opsmiten troch de see fan it ferline en oan ús jûn om der goed mei om te
gean. Fan de midsieuwen ôf oant yn de Frânske tiid wie ‘rintmasterskip’ net allinnich
in kristlike plicht, it wie ek in formalisearre en juridisearre fenomeen dat in praktyk
stal joech fan erven en ferervjen fan lân en besit. Fia de rjochtsfoarm fan it
saneamde ‘fideïkommys’ koe in erflitter bepale hoe’t syn lân en de rjochten dy’t
derby hearden ferervje moasten, as er woe generaasjes lang, oan yn ’e ivichheid ta.
Fansels wie it doel dêrfan net lânskipsbehâld. It gie derom de status fan in beskate
famyljeline sa lang mooglik te beskermjen.

Besit as ‘lien’
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Wat my hjir lykwols ynteressearret, is de útwurking fan sokke bepalingen.
‘De tijdelijke bezitter werd (..) in zijn beschikkingsvrijheid beknot,’ sa’t histoarikus
Paul Noomen skriuwt, dy’t derop wiist dat dizze ferervingskonstruksje sawol
woartelet yn it Aldfrysk rjocht as yn it Frankyske lienstelsel en it Romeinsk rjocht.
De kearn fan in famyljebesit waard as ‘forndeel’ beskerme tsjin oantaasting en
ferbroazeling troch opdieling; de erfgenamt krige it yn feite as in lien trochjûn.
Fan him waard yn kontrakten en testaminten easke dat er it op de foarskreaune wize
hoedzje en noedzje en ek wer fierder trochjaan soe. Dizze ieuwenâlde praktyk,
weifage yn de Nije Tiid, kin ús hjoed-de-dei te help komme by it sykjen nei in nije,
moderne ynfolling fan it âlde kristlike idee fan rintmasterskip.
De famylje, dat binne wy dan allegear mei-inoar, en it forndeel is it histoarysk lânskip dêr’t wy yn wenje.

Soarch foar wat kwetsber is
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Eat fan dat hoedzjen en noedzjen fan it forndeel, dêr’t wy fan ôfhingje, mar dat ek
fan ús ôfhinget, komt werom yn it symboal fan de ‘pelican in his piety’. It byld komt
foar it earst foar yn de Aleksandrynske Physiologus, in boek mei religieuze natoersymboalyk út de 2de ieu. Dêryn wurdt fan de pelikaan sein dat sy har jongen earst mei
in klap fan har wjokken deadet om’t se tefolle begjinne te easkjen fan de mem. Mar
nei trije dagen bringt de mem har jongen wer ta libben troch it kroast mei har eigen
bloed te besprinkeljen. De oerienkomst mei de dea en de weropstanning fan Kristus
leit foar de hân. Yn de midsieuwen wurdt it besprinkeljen dan ferkrongen troch it
drinken: lykas de kristenen it bloed fan Kristus drinke by it Nachtmiel, sa drinke de
pelikanejongen it bloed fan harren mem yn nuodlike tiden fan droechte.
Sa stiet it byld dus ûnder mear foar de soarch foar wat kwetsber is en swak, mar ek
foar de leafde fan in bern foar syn âlden en foar it bringen fan libben troch selsopoffering. Ferwizingen nei de pelikaan, mar dan sûnder jongen, komme al yn de bibel
foar, bygelyks yn Psalm 102, dêr’t in iensume en trystige David (yn de oersetting fan
Wumkes/Folkertsma) ‘syn klachte útstoart foar des Heare antlit’:
Hwant myn dagen forgeane as reek, en myn biente baernt út as in hurd.
Myn hert is forskroeid en fortoarre as gers, hwant ik forjit myn brea te iten.
Myn biente klibbet oan myn flêsk fan wegen myn lûd getsjirm.
Ik lykje in reiddomp fan ’e woastenije, ik bin wurden as in ûle op púnheappen.

Hoezje
en noedzje
nei bêste
kinnen

Wumkes en Folkertsma brûke hjir ‘reiddomp’, yn neifolging fan de Steatebibel en de
Lutherbibel, mar de Ingelske King James Bible bliuwt tichter by it Hebrieuske ‘qa’at’
en jout ‘pelican’. It boadskip is fansels dat allinnich it wurd fan God ferlossing út de
misêre bringt. Sa ek yn de King Arthur-leginde, yn de passaazje dêr’t Sir Bors in ferbazingwekkend grutte fûgel sjocht op in âlde, ferdroege beam sûnder blêd. Har jongen stjerre fan de honger, mar de fûgel stekt himsels yn ’t boarst en har bloed rêdt
de jongen. Sir Bors begrypt it as in teken dat op syn paad kommen is. Dêrby is it ek
noch sa dat it symboal fan de ‘pelican in his piety’ de Romeinske oantsjutting ynhie
fan de bern-âlder leafde, weromgeand op bygelyks Vergilius, dy’t syn held ‘pius
Aeneas’ neamde om syn heiteleafde oan te tsjutten. Religieuze en filiale
motiven kamen sa byinoar.

Yn it lânskip bestjurre
Sa komt de pelikaan te stean foar nij libben dat brocht wurdt, foar in hast
religieus respekt foar de heiten en memmen dy’t it jouwe, mar ek foar de pakes
en beppes, oerpakes en oerbeppes dy’t it earder oerjoegen, en dy’t allegear
harren spoaren yn it lânskip achterlitten hawwe. De Thoe Nyehuyzen, dy’t
bannen hiene mei it kleaster Ludinga ûnder Mullum, sille de pelikaan op it
foarste plak as famyljewapen keazen hawwe fanwege de religieuze symboalyk.
Sy sille de bestjoerders west hawwe fan de lânynpolderingen lâns de Haule en
de Âlddyk yn de 12e en 13e ieu en hiene dêr har macht en woltier oan te
tankjen. Yn dy krite fan striid tsjin de see wie it wurk fan generaasje op
generaasje basaal en taastber wurden: de minsken rûnen letterlik op in boaiem
dy’t earder wûn en jûn wie.
Oan de kadastrale kaart fan 1832 is presys ôf te lêzen hoe’t ûnderskate ynpolderingen súdlik en westlik fan Winaam inoar yn de rin fan de tiid opfolgen. De kaart jout
beide, beweging en histoarysk kontinuüm. Ik sjoch it oerlevere forndeel hjoed-de-dei
noch werom yn elke sleat en feart, yn elke bocht, brêgebôge of heakse line, en
úteinlik yn de beweging fan de tiid, dy’t yn it lânskip bestjurre leit. In folle langer
ferline as allinnich ús eigen lit sa wat fan him kenne en neigean. Yndie sil der ris yn
eigen boarst pikt wurde moatte om dat út- en ynsjoch te behâlden. Ik bedoel mar,
net elke stêd hoecht in sneldyk, net elk doarp in yndustryterrein en net elke haven in
jiske-, gas- en sâltfabryk.
Wa’t each hat foar it ûntstiene en it ta stân brochte, kin histoaryske lânskippen
ûntdekke dy’t in ferhaal fertelle. Lânskippen dy’t libbene keunstwurken binne, dêr’t
bettere gemeentlike en provinsjale beskermingsregels foar frege wurde moatte as
sljochtweihinne. It symboal fan de ‘pelican in his piety’ stiet wat my oanbelanget
foar sa’n bewuster rintmasterskip. Foar in bestjoer dat it forndeel net ferkwânselet –
en syn beken sille feroare wurde yn pik, en syn moude yn swevel – mar hoedet en
noedet nei bêste kinnen.
Abe de Vries
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