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Yn myn artikel oer Charles Darwin yn nûmer 44 fan De Earn sei ik, dat ik noch   
werom komme soe op de ferhâlding tusken skepping en evolúsje en de diskusje 
tusken kreäsjonisten en evolúsjonisten. Fakentiids is it ommers sa dat skepping en 
evolúsje foarelkoar oer set wurde en dat men foar de kar set wurdt yn hokker fan 
beiden oft men leauwe wol. Persoanlik bin ik fan betinken dat it hjir om in falske 
tsjinstelling giet, dy’t om ferheldering freget. As ik dit soarte fan diskusjes hear 
tusken kreasjonisten en evolúsjonisten en harren publikaasjes lês, dat haw ik faak 
it idee dat it dizze minsken ûntbrekt oan filosofyske refleksje. In bytsje kennis fan 
bygelyks de taalanalytyske filosofy fan Ludwig Wittgenstein soe hjir al frijwat 
opheldering bringe kinne.  
 
De taal fan de wittenskip 
Wittgenstein, yn 1889 berne yn Wenen en yn 1951 ferstoarn yn Cambridge, hat de 
taal ûnderferdield yn in tal taalfjilden en taalspullen. Sa hat de taal fan de natoer-
wittenskip in oare logyske status as de taal fan ien dy’t in miening of in oertsjûging 
ferwurdet. Ta it eigene fan natoerwittenskiplike taal heart dat dy empirysk te   
ferifiearen is, d.w.s. men kin de ferskynsels om jin hinne mei jins sintugen     
waarnimme en mei jins ferstân beriddenearje. Sokke kennis is objektyf en jildt 
foar elkenien. De útspraak: ‘It gers is grien’ is wier, om’t men it oanwize kin yn de 
werklikheid om jin hinne. Mar as ik sis: ‘It gers stiet der mar moai by’, dan is dat 
in persoanlike en dus subjektive miening dy’t net foar elkenien hoecht te jilden. 
It is ommers mar krekt mei hokfoar eagen as men dernei sjocht. 
 
De taal fan it leauwen 
In oardiel oer ‘moai’ of ‘net moai’ of oer ‘goed’ of ‘net goed’ hat dan ek altiten in 
persoanlik en subjektyf karakter. Dat jildt ek foar it taalfjild (of leaver de taal-
fjilden) fan de religy oftewol it leauwen. Yn de religy wol men ommers wat sizze 
oer in werklikheid dy’t men net ferwurdzje kin, mar dy’t wol jins djipste wêzen 
rekket en dy’t te meitsjen hat mei jins stean yn dit libben. Dat hat fansels syn  
konsekwinsjes foar de taal dêr’t dizze dingen yn ûnder wurden brocht wurde.    
Religieuze taal hat dan ek in hiel eigen karakter. Oars as de natoerwittenskiplike 
taal is it net beskriuwend, mar ferwizend en  wol it wat oproppe fan dat ‘oare’ 
dêr’t it nei ferwiist. It middel dêrta is by útstek it symboal, de metafoar (byld), it 
ferhaal, de myte, de poëzij.  
Nochris: it sil dúdlik wêze dat yn in wittenskiplike ferhanneling soks perfoarst net 
kin. Dêr moat alles empirysk te ferifiearen wêze, logysk mei elkoar gearhingje en 
net mei himsels yn tsjinspraak wêze.  
 
De ‘delusion’ fan Dawkins 
As wy wittenskiplike taal ferlikenje mei religieuze taal, dan falle de ferskillen jin 
op. Beide hawwe neffens Wittgenstein in eigen taalspul mei eigen regels. 
Lykas men net biljerte kin op skaakboerd, sa kin men de regels fan it iene taalfjild 
net samar tapasse op it oare. Dat lêste liket sa ienfâldich en foar de hân lizzend, 
mar tsjin dy regel wurdt mar al te faak sûndige. Sa is it bizar om te sjen hoe’t in 
evolúsjonist en ateïst as Richard Dawkins yn syn bestseller The God Delusion 
(Nederlânske titel: God als misvatting) út 2006 besykje wol om mei wittenskiplike 
arguminten oan te toanen dat God net bestiet. Mar allike bizar is it om bewize te 
wollen dat God it ‘grutte superbrein’ is dy’t de ierde skepen dan wol ûntwurpen 
hat. Intelligent design wurdt dat hjoed-de-dei neamd, mar yn wêzen is it oars net 
as in fariant fan it âlde fysiko-teleologyske godsbewiis. De riddenaasje is dan: 
de wrâld sit wol sa fernimstich en geniaal ynelkoar, dat dy net samar út himsels 
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ûntstien wêze kin. Lykas men jin in prachtich oanleine tún net yntinke kin sûnder 
in betûfte túnman, sa is it ûntstean fan de wrâld allinne mar te ferklearjen troch 
in boppe-ierdske oftewol godlike ûntwerper. Hoe bot oft men dat lêste ek mei-
fiele kin, benammen as men jin ferwûnderet oer it mystearje yn en efter alles 
om jin hinne, men kin op grûn fan dat gefoel fan ferwûndering net beslute ta it 
bestean fan God en om dêrnei it ûntstean fan de werklikheid fan dêrút wei te 
ferklearjen.   
It kennen en it leauwen binne twa saken, dy’t men dúdlik fan elkoar ûnder-
skiede moat. De evolúsjeteory is in natoerwittenskiplike oangelegenheid, heart 
ta it taalfjild fan de empiryske wittenskip, om teoryfoarming dy’t ta stân komt 
op grûn fan it waarnimmen fan ferskynsels yn de natoer en it lizzen fan logyske 
ferbannen. Dat is no krekt wat Darwin sa bûtengewoan knap dien hat.  
 
De taal fan it Joadske leauwen 
De skeppingsgedachte is in saak fan it leauwen en fan de religy. It bibelske   
skeppingsferhaal hat dan ek in hiele oare logyske status as in natoerwittenskip-
like teory. It fertsjinwurdiget in oar taalfjild. Om dúdlik te meitsjen wat ik     
bedoel wol ik in pear gedachten út it Genesisferhaal neier útlizze en taljochtsje. 
Yndrukwekkend fyn ik altiten it begjin fan it ferhaal, dat benammen yn it       
oarspronklike Hebrieusk pas hielendal ta syn rjocht komt. ‘Yn it begjin skoep God 
de himel en de ierde’, sa is de earste sin. Men kin jin ôffreegje hoenear’t dat 
begjin krekt wie. Yn de Hebrieuske grûntekst lykwols stiet ‘bereesjit’, dat folle 
earder betsjut ‘yn djipste wêzen’. Dat de ierde ‘woest en wyld’ wie, lykas yn it 
twade fers stiet, is eins ek in ferlegenheidsoersetting. De Hebrieuske wurden 
‘tohoe wa bohoe’ binne hast net oer te setten. Dy hawwe in hiele benearjende  
klank en wolle sizze, dat de ierde in oarde wie dêr’t tsjustere machten hearsken 
en minsklik bestean net mooglik wie.  
Mar it earste wurd dat God oer dy tsjustere gaos útsprekt, dat is: ‘Lit it ljocht 
wêze!’ Alwer kin men jin ôffreegje hokfoar ljocht as dat  krekt west hawwe 
moat, om’t it net gean kin om it ljocht fan de sinne en de moanne. Dy wurde 
ommers pas skepen op de fjirde dei.  
Op de earste dei giet it om it ljocht fan de godlike oanwêzichheid. Yn de Joadske 
tradysje hat men it dan oer de godlike ‘sjechina’. Yn de bibel komme wy dat 
ferskynsel bygelyks ek tsjin yn it krystferhaal. As de hoeders fan in ingel te   
hearren krije dat de Kristus berne is, dan ljochtet ‘de himelske gloarje’ om har 
hinne. Dat is ek wer dyselde godlike ‘sjechina’. De ierde rekket om samar te  
sizzen efkes de himel.   

 
It ljocht fan God 
Oer dat eigenaardige ljocht op de earste skeppingsdei is in hiel moai 
Joadsk ferhaal. Der wie ris in rabby dy’t syn learlingen it skeppingsfer-
haal fertelde en doe wie der ien dy’t him frege, hokfoar ljocht oft dat 
krekt wie, om’t it ommers net gean koe om it ljocht fan de sinne of fan 
de 
moanne. De rabby joech as antwurd dat wy minsken yn wêzen net libje 
fan it ljocht fan de sinne en de moanne, mar fan it ljocht dat ûntstiet 
troch it sprekken fan God. Krekt troch dat ljocht wurdt de ierde foar de 
minsken in goed plak om te wenjen. Mar as dat ljocht, it ljocht fan God 
oftewol fan de minsklikheid der net mear is, dan binne wy werom by 
‘tohoe wa bohoe’, by dat oarspronklike ‘woeste en wylde’. 
Mei oare wurden ‘tohoe wa bohoe’ stiet foar it ‘ûnminsklike’, it 
‘ynhumane’. En wat it lijen ûnder it ynhumane sizze wol, dêr is de 
Joadske skiednis fol fan. Sa sitte yn it skeppingsberjocht yn Genesis 1 
oeral dûbelde boaiems, dy’t te krijen hawwe mei djip minsklike 
ûnderfinings. 
It ferhaal wol dan wat sizze oer it plak fan de minske op ierde en oer sin 
en doel fan it minsklike bestean. 
It giet oer it leauwen yn in God dy’t de ierde yn djipste wêzen bedoeld 

  hat as in goed wenplak foar alle minsken. It sil dúdlik wêze dat wy hjir 
  yn in hiel oar taalfjild sitte as dat fan de Darwinistyske natoerwittenskip. 
 
    Rienk Klooster 
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In bysûndere yntree- en befêstigingstsjinst. 

Wy timmerje oan de wei mei de nije Earn 

Dit is it tredde nûmer fan de nije Earn dat ferskynt en wy hoopje dat ús lêzers 
der mar in soad lêswille en fertuten fan ha meie. Want dat is fansels 
(Kalvinistysk as wy binne) it doel: jim moatte der wat fan opstekke.  
De lêste moannen hawwe redaksje en administraasje in soad tiid en enerzjy 
stutsen yn it winnen fan nije abonnees. Dat hat fertuten dien, want wy hawwe 
no 81 beteljende abonnees. En dat is 60% mear as de doelstelling foar dit jier 
wie. Boppedat hawwe wy in pear hûndert adressen byinoar swile, dy’t mei dit 
nûmer foar de twade kear in Earn as proefeksimplaar krije. 
Wy hoopje dat it ek harren sa goed befalle mei, sadat wy der noch inkelde 
tsientallen abonnees by krije. In formulier dêrfoar is ynsletten yn dizze Earn. 
Dêr ha wy alle fertrouwen yn, want de measte nije abonnees komme út dy 
groep. It frjemde is, dat it tal nije abonnees út de groep dy’t altyd al in 
fergees abonnemint hie, noch wat efterbliuwt, mar wy rekkenje der op, dat 
ek hja har noch foar 31 desimber opjaan sille. Want mei yngong fan dy datum 
is de Earn der allinne mar mear foar beteljende abonnees. 
De nije abonnees sille it al wol fernommen hawwe: har abonnemintsjild foar 
2009 is foar de earste kear automatysk ôfskreaun. Dat wie ek nedich, want 
alle aktiviteiten hawwe in soad ekstra jild koste. 
Ta beslút noch in oprop oan jim allegearre: kenne jim minsken, dy’t miskien 
wol in abonnemint ha wolle soenen, jou dy adressen dan oan ús troch 
(Tine van Minnen, sjoch it adres op de efterkant). 
Of jou jim eigen nûmer oan har troch, sadat se it ris lêze kinne. 
En boppe alles: tige tank foar alle positive reäksjes en alle stipe. 
Dat makket dat ús wurk in stik lichter fielt! 
     Jan Lautenbach 

De Verenigde Christelijke Kerk yn Dokkum wie 
sneintemiddei 13 septimber 2009 grôtfol. 
Yvonne Hiemstra, foarsitster fan it Frysk Oekumenysk 
Wurkferbân Earnewâld en lid fan de redaksje fan dit blêd, 
waard as Meniste predikant befêstige en die yntree yn 
dizze unike gemeente dy’t in kombinaasje is fan Menisten 
en Remonstranten. Yn de tsjinst waard dúdlik dat Yvonne, 
tige wolkom is en dat der fan beide kanten al in waarm 
kontakt bestiet. 
De oanwêzigen mochten tsjûge wêze fan in tige 
persoanlike tsjinst. 
Dûmny Klaas Visbeek late de tsjinst. As in kado foar 
Yvonne song Gerrit Breteler inkelde tapaslike lieten út syn 
repertoire, op piano begelaat troch Gerrit Hager. 
Dûmny Visbeek befêstige Yvonne yn it Frysk. 
Har ja, ik  bin ree klonk helder. De hânoplizzing waard 
dien troch fiif, troch Yvonne dêrta útnoege, befreone 
dûmny’s fan ferskate tsjerkemienskippen. It wie in 
ynspirearjend gebaar. 
 
Foar har yntreepreek hie de nije dûmny út Spreuken 8 in tal teksten oer de 
wiisheid keazen. De meditaasje wie in ferhanneling oer de wiisheid fan it 
ûnderskied; de ferantwurdlikheid dy’t elk yn en troch it leauwen persoanlik 
nimme moat en de striid dy’t dêrby om de hoeke komt. Wy harken nei in 
weardefolle, krêftige, yndrukwekkende preek, yn prachtich Frysk útsprutsen. 
Eppie Dam hie spesjaal foar dizze tsjinst twa bypassende liet skreaun. Op de 
wize fan Psalm 134 hawwe wy dy prachtige lieten songen. 
De tsjerkegongers krigen hiel wat stof ta neitinken mei nei hûs troch dizze 
heech liturgyske tsjinst mei de treffende poëzij en symbolyk  
 
    Alie Dijk 

Yvonne Hiemstra 
op 13 septimber yn Dokkum 
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Siebe de Boer (Spears, 1948) is keunstner. De materialen dy’t er brûkt binne 
net gewoan, sa makket er gebrûk fan blommen, mar ek ûnderdielen fan 
fytsen, âld izer, ferve en glês. Dat in soad minsken syn wurk wurdearje hat 
ûnder mear bliken dien doe’t er syn wurk eksposearre yn de Skierstins yn 
Feanwâlden. Sa‘n 1500 besikers ha syn wurk sjoen en de reaksjes wienen tige 
posityf. Yn syn wenplak Burgum hie ik in petear mei dizze bysûndere man. 
In petear oer syn passy, syn wurk en it tema fan syn wurk: de kwetsberens 
van minsken. 
 
Oars wêzen kin net fuortstoppe wurde 
‘As bern ha ik altyd al it gefoel hân dat ik apart stie, dat ik oars tocht en fielde 
as de bern om my hinne’, sa fertelt Siebe as ik him freegje nei de driuwfearen yn 
syn wurk. ‘Yntuityf fielde ik oan dat ik net alles sa mar diele koe mei oaren, wat 
der yn my wie. Dat makke iensum. En ik tink dat dy ûnderfining, makke hat dat 
ik in antinne krigen ha, foar alles wat miskend wurdt’. Siebe brocht syn jeugd 
troch op in boerespultsje. As jongste soan yn in gesin fan 9 bern. Al gau krige er 
yn de rekken dat it ‘oars wêzen’ ek te krijen hie mei syn geaardheid.  
Doe’t er, nei jierren it einliks opjoech, om te besykjen syn libben oan te passen 
oan fan de ferwachtings fan oaren, kaam er der efter dat wat er fuortstoppe hie, 
syn paad socht nei bûten ta.  
‘Alles wat in minske yn himsels fuortsiferet, fret syn wei nei bûten. Mar doe’t ik 
ien kear dwaande wie mei it meitsjen fan keunst, kaam ik der efter dat der ek 
minsken wienen dy ’t reagearren op wat ik makke. Doe die bliken dat der ek 
minsken wienen dy ’t betrouber foar my wienen, dat ik net langer apart stie, mar 
eat betsjutte koe foar in oar. Dát hat foar my it fertrekpunt west, doe tearde ik 
iepen. Ik begûn te sykjen, yn mysels en by oaren, nei dat wat ferburgen leit. 
Wat wurden net sizze kinne, seit keunst’.  
 
It libben nimme sa ‘t it is 
“Myn leafde foar de natoer siet der altyd al yn. As bern wie ik altyd de earste 
dy’t thús kaam mei it earste blomke dat yn de berm bloeide. Fierder bin ik in 
typysk gefal fan ’12 ambachten, 13 ûngelokken’. Siebe is dus autodidakt. Wat in 
skilder mei ferve kin, dat docht Siebe benammen mei blommen en âld materiaal. 
Elk materiaal en elk ding hat syn eigenheid. Dat gegeven brûkt Siebe by it 
ferbyldzjen fan syn emoasjes. ‘Izer, stiel, modder en glês, ik brûk dy materialen 
faak yn kombinaasje mei blommen, om utering te jaan oan myn emoasjes. Sjoch, 
izer kin ferrustkje, dat krijst der net mear of. Mar asto goed sjochst, dan is der 
somtiden libben mooglik op dat ferrustke izer. Ik ferwûnderje my bygelyks oer it 
proses fan oksidaasje. Der kin dan fan alles barre mei dat stik izer. Oars sein: 
ferlies kin ek rykdom fuortbringe, sa is it mei it libben fan minsken ek. Foar my is 
it de keunst om soks sjen te litten, minsken werkenne harsels faak yn myn wurk. 
Myn keunst makket emoasjes by minsken, dy ’t faak fuortstoppe binne, taastber. 
It is eins in kommunikaasjemiddel. Ik stel my kwetsber op yn myn wurk, dat 
makket dat in oar dat ek docht. Wy moatte it libben nimme sa ’t it is, sa ’t it 
komt, en ússels akseptearje, mei ús goeie kanten, mar ek de skaadkanten. Want 
it is eins sa: dit alles hie der net west, ik hie dit nea dwaan kinnen, as ik dit paad 
net rûn hie. Út it skaad komt it ljocht, dat is it wûnderlike fan it libben.’ 
‘Ik sykje nei wat ferburgen leit, om’t ik sels de ûnderfining haw mei libjen mei 
eat wat net wekker roppen wurde mocht. Mar in minsk moat net hingjen bliuwe 
yn oerflakkichheid of himsels it wêzentlike ûntsizze’. 
 
- Siebe, yn hoefiere neamsto dyn keunst religieus? 
‘Yn alles wat ik doch, sit eat fan myn leauwen. God is foar my takomst. It jout 
minsken in fiergesicht. Wy moatte op ‘e taast ús paad fine, geandewei sicht op 
saken krije. Ik fyn it somtiden tige dreech om te libjen út fertrouwen wei, om 
myn eangsten de baas te bliuwen. Ik meitsje my soargen oer de wrâld, de ierde. 
Ik ha faak it gefoel dat my it sicht ûntnommen wurdt, mar wûnderlik is dan ek 
dat ik de ûnderfining ha, dat minsken foar my in muorre fan genegenheid om my 
hinne foarmje kinne. Dat is myn leauwen, God sit yn minsken, God is hannen, 
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fuotten, earen, mûle en eagen. Elts minsk dy’t ik moetsje, foarmet in finster op 
it godlike. Dat bringt my werom nei de Boarne en it jout my it fermogen it út te 
hâlden yn dit libben. Minsken kinne sa fêst sitte, mar it giet om it frijwêzen.   
Dat lit myn keunst sjen. Yn relaasje mei oaren sykje ik nei it Godsgeheim, it is in 
reis nei de takomst dy ’t iepenleit’.  
 
- Yn hoefiere kinsto dy as keunstner ferbine mei in mienskip, 
mei tsjerkewêzen? 
‘Yn safier, dat ik fyn dat in tsjerke romte litte moat en de dingen iepen litte 
moat. Ik ha in soad fan haat-leafde ferhâlding mei de tsjerke as ynstitút. Oan de 
iene kant is mienskip nedich, om mei inoar ûnderweis te wêzen, nimmen kin wis 
wêze, elts siket syn paad op’e taast. Elts hat der ferlet fan om oanrekke te 
wurden, mar it leauwen mei nea fersinke yn rigels en struktueren. En dat is 
hjoed de dei wol faak sa, liket it wol. Dat makket my sa wurch.’ 
 
Keunst yn tsjerke 
In keunstwurk fan Siebe waard okkerdeis brûkt yn in tsjerketsjinst. 
It wie syn wurk mei de titel ‘Libbensmeldij’. In wurk fan allegear fytsbellen. 
Allegearre mei in eigen lûd. Elke bel klonk yn de tsjinst. Doe waard oan alle 
gemeentelid frege om har eigen lûd hearre te litten, lykas de fytsbellen. 
Siebe: ‘Dat wie tige spannend, want faak doarre minsken soks net. Mar de tsjerke 
rekke fol mei ôfsûnderlike lûden, en der kamen hieltyd mear by. It wie in 
geweldige ûnderfining, dat alle lûden dochs pasten yn in grutter gehiel. 
Doe ’t it stil waard, resonearre it lûd noch nei. 
Dat hat my rekke, soks driuwt my’.  
 
     Yvonne Hiemstra 
 
 
Siebe de Boer makket ek wurk yn opdracht. 
Dy’t kontakt mei him opnimme wol, syn E-postadres is: 
siebcreatief@hotmail.com 

‘want faak 
doarre minsken 
soks net’ 
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Yn juny 2000 ferskynde fan de hân fan W. van der Veen ‘Johannes Hendrikus 
Zelle. Volksverhalen over een legendarisch predikant (1907-1983)’. 
It is in biografysk wurkje oer it libben fan dizze dûmny dy’t jierrenlang mei syn 
mem yn de Gysbert Japiksstrjitte yn Ljouwert wenne hat. It wie in man dy’t 
fanwegen syn eigenaardige ferskining, mar benammen fanwegen syn opmerklike 
wize fan preekjen destiids yn grifformearde rûnten tige populêr wie. It boekje 
waard en wurdt o sa ferkocht, want op it heden leit de tsiende printinge al yn de 
winkels. Net allinne dizze publikaasje fan Van der Veen, mar ek de Tryater-
produksje oer Zelle, dêr’t Freark Smink en Hoite Pruiksma yn jannewaris 2008 
mei úteinset binne, is noch hieltiten in sukses. Sels haw ik it Tryaterstik net 
sjoen, mar okkerdeis haw ik it boekje fan Van der Veen al lêzen, en mei niget. 
 
Zelle yn syn neidagen 
Persoanlik haw ik Zelle ien kear meimakke en wol yn in middeistsjinst yn de 
grifformearde tsjerke op de Rottefalle. It moat om 1980 hinne west hawwe. 
Myn buorfrou hie my witte litten dat Zelle dy sneins preekje soe. Hja hie him wol 
faker heard en sei: ‘Je wete wel krek waar hy it in it gebed over hewwe zal. 
Et komt altiten op itselde near´. In oare - ek grifformearde - doarpsgenoat sei 
tsjin my: ‘Dêr hoege jo net hinne te gean. Dy man is oars neat as in ropper en in 
razer’. Myn grifformearde kollega makke de opmerking: ‘It is in man dy’t destiids 
in grutte namme hie yn ús rûnten, mar hy ferkeart no dúdlik yn syn neidagen’. 
Hawar, ik wie o sa nijsgjirrich om Zelle, dêr’t ik sa faak oer heard hie, ris oan it 
wurd te hearren.   
 
Wrâldfrjemd 
De man makke blykber sa’n yndruk, dat ik him no, sa’n tritich jier letter, noch 
hiel dúdlik foar de geast krije kin: dy opmerklike swarte bosk hier (ynsmard mei 
skuonpoetsersguod), syn aparte wize fan rinnen en de manier fan oansjen fan 
syn gehoar. Dat wol sizze: hy seach de minsken net echt oan, hy makke gjin 
eachkontakt. 
Fan syn iepeningsgebed is my bybleaun dat er dêr it ferdjerlike kommunisme yn 
oanhelle. Uteraard songen wy allinne mar psalms. Syn preek, kreas yn trije 
punten, gong oer Petrus. Fan de ynhâld binne my mar in pear flarden bybleaun. 
Sa hie er it oer de eagen, dy’t de spegel wiene fan de minsklike siel. Hy warskôge 
ús ek foar it lidmaatskip fan net-kristlike organisaasjes en ferienings, dêr’t God 
‘de grutte ûnbekende’ wie. Ek frege er him ôf oft der op De Rottefalle noch wol 
triennen skriemd waarden fanwegen de sûnden. Want wy moasten ús wol betinke 
dat sokke triennen kostbere pearels wiene foar Gods antlit. 
Doe’t ik de man kritysk beharke: yn syn omgean mei de bibel, syn wize fan 
preekjen en syn wize fan bidden, tocht ik: ‘Wat ik hjir hear, is net ien en al 
oerflakkigens en lege retoryk, mar dizze man is ek folslein wrâldfrjemd en lang 
net normaal’. Ik fûn it lykwols nijsgjirrich om him ris te hearren, mar fierder wie 
ik der wol klear mei. 
 
Grôtfolle tsjerken 
Mar doet’ ik it boekje fan Van der Veen ûnder eagen krige en trochlies, begûn it 
ferskynsel Zelle my dochs te fassinearjen. Hoe is it mooglik dat dy man, 
nettsjinsteande syn nuvere en bytiden hufterige wize fan dwaan, sa populêr wie. 
Hy hie dúdlik autistyske eigenskippen en wie sadwaande steurd yn syn omgean 
mei minsken, mar oeral dêr’t er ferskynde, siet de tsjerke grôtfol. Wiene it syn 
wat al te  simpele, populistyske en konservative ideeën, dy’t der by in soad 
minsken wol yn woene? Hie it te krijen mei syn teatrale wize fan dwaan, syn 
opmerklike ferskining en de sensasjonele titels fan syn preken, lykas: 
‘Slappe Tinus uit de patatkraam’, ‘Piet Pelle op zijn Gazelle’, ‘Op de rand van 
het ledikant’ en sokssawat? It ferbaast jin dat der destiids sa’n grut - en blykber 
ûnkritysk - publyk wie, dat him troch dy man oansprutsen fielde. 
Like eigenaardich is it trouwens dat it boekje van Van der Veen him sa goed 
ferkeapje lit en dat sa’n Tryaterstik sa’n sukses is. 
Dy man hie op ien of oare wize wat bysûnders oer him. Mar wat is it krekt? 

Johannes Hendr ikus Zel le,  
in  leg indaryske dûmny 
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Dûmny Zelle 
wie tige sunich en rûn 
faak troch Ljouwert mei 
byinoar sammele hout 

foar de kachel 



Ek Zelle koe de tiidgeast net keare 
Destiids tocht ik wol klear te wêzen mei dizze man, mar nei it lêzen fan it boekje 
fan Van der Veen murk ik dat ik geandewei mear sympaty foar him krige. 
Zelle wie in persoanlikheid dy’t dúdlik earne foar stie. En as men it no iens is mei 
sa’n man of net, sa’n hâlding twingt respekt ôf. Dêrby hat er tagelyk wat 
oandwaanliks en wat ûntwapenjends. Wol men de persoan Zelle rjocht dwaan, 
dan moat men him pleatse yn syn tiid, d.w.s. yn de bekrompenheid fan de 
ferpyldere maatskippij fan it Nederlân oant fier yn de santiger jierren fan de 
tweintichste ieu. Yn de tiid ‘toen geluk nog heel gewoon was’ belibbe ‘de liuw 
út Ljouwert’ syn gloarjejierren. Mar fan wat der krekt mei de maatskippij oan de 
hân wie yn de twade helte fan de sechstiger jierren en dêrnei, de ‘kulturele 
revolúsje’ dy’t doe op gong kaam en dy’t it tinken radikaal feroarje soe, dêr 
begriep er hielendal neat fan. 
Alles rekke doe ommers hiel hurd yn in feroaringsproses: de demokratisearring 
kaam op gong, de tinkbylden oer seksualiteit en opfieding feroaren, de 
sekularisaasje sette troch, ensfh. It wiene prosessen dy’t ek net foarbygongen 
oan it grifformearde folksdiel. Johannes Hendrikus Zelle moast dat allegearre 
oansjen en der wie foar him gjin preekjen oan om de tiidgeast te kearen, 
hoefolle ferbaal geweld oft er ek brûkte en hoe’t er (leafst fjouwer kear sneins) 
ek drige mei hel en ferdommenis. Dizze feroarings sieten no ienkear yn de loft. 
En omdat Zelle de feroarings net byhâlde koe, feroare er fan in legindaryske 
‘preektiger’ geandewei yn in ‘kweakjende kikkert’ dy’t om 1980 hinne op de 
Rottefalle al troch frijwat grifformearden net serieus mear nommen waard. ‘En 
och, sa’n kikkert’ tocht ik doe’t ik him preekjen hearde, ‘dy moat men gewoan 
kweakje litte en foaral net plat traapje wolle’. 
 
    Rienk Klooster 
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Op tiisdei 29 septimber is de Earnewâldster Rûnte foar de tsiende kear mei in 
searje lêzingen úteinset. De earste jûn hie dêrom in wat feestlik tintsje en waard 
besocht troch in rekord tal dielnimmers. Sels op de kreake siet folk. 
De lêzing fan Yvonne Hiemstra, wie in soarte fan ynlieding op it tema fan dit 
winterskoft ‘Religy as betwongen eangst’. 
Yn har lêzing stelde de sprekster tige dúdlik, dat in 
soad minsken har graach fêstklampe wolle oan de 
regels en dogma’s fan it leauwen, om’t se net omgean 
kinne mei de frijheid en de eangst foar de fraach: 
‘Stel dat der gjin God, gjin antwurd is?’ 
Benammen troch de ynfoege deklamaasjes en de 
lieten fan Gerrit Breteler krige de lêzing in tige 
oangripend karakter. 
 
Itenser Rûnte 
Om’t Earnewâld foar dit winterskoft al hiel fol sit 
(allinne foar de lêste jûn op 2 maart is der noch plak, 
om’t wy dan in gruttere seal ha), kinne der net mear 
dielnimmers by. Minsken dy’t dochs graach noch nei 
in searje lêzingen ta wolle, kinne mooglik noch wol nei de Itenser Rûnte. 
De searje giet dêr oer it kwea (lykas foarich jier op de ER) en de data binne: 
tongersdei 29 oktober:  Hessel Posthuma 
tongersdei 17 desimber: Sjef Laenen 
tongersdei 28 jannewaris: Jacob Slavenburg 
tongersdei 4 maart:  Cees den Heijer 
Plak: Herfoarme Tsjerke Itens. Tiid: 20.00 – 22.00 oere 
Opjaan kin noch troch 30 euro oer te meitsjen op giro 1394507 o.n.f. 
D.Willemsma (I.R) 
Ynljochtings: Douwe Willemsma Hearedyk 37 8735 HP Itens, tel 0515-331744 
E-post-adres: douwe.willemsma@hetnet.nl 
       Jan Lautenbach 

‘Mar fan wat der 
krekt mei de 
maatskippij oan de 
hân wie yn de twade 
helte fan de 
sechstiger jierren en 
dêrnei, de ‘kulturele 
revolúsje’ dy’t doe 
op gong kaam en dy’t 
it tinken radikaal 
feroarje soe, dêr 
begriep er hielendal 
neat fan.’ 



‘Tuskentiid’, it iepenloftstik fan dit jier, ynspirearre 
op de film ‘Alles is liefde’. De bibellêzing dy’t ik 
dêrby keazen haw is 1 Korintiërs 13, it lofliet op de 
leafde. De wurden dy’t wy dêr lêze geane oer de 
essinsje fan it libben en slute hiel goed oan sawol by 
it iepenloftstik as by de film. Oer ien wurdsje giet it 
yn wêzen: LEAFDE. 
It tonielstik en de film dogge dat op in boartlike 
wize, en 1 Korinthiërs 13 docht dat op in hiele 
direkte en yngeande wize. 
Minsken longerje ommers nei dat iene. 
 
By it trochnimmen fan it programmaboekje en wat ik 
dêryn lies oer de ynhâld fan ‘Tuskentiid’, kaam my 
de alderearste rigel yn it sin fan it boek Totalité et 

Infini fan de grutte filosoof Emmanuel Levinas. Dat boek begjint mei de yndruk-
wekkende sin: ‘La vraie vie est absente’. Mais nous sommes au monde. It wiere 
libben, dat is hjir net oanwêzich. Mar wy binne wol op de wrâld. Dy wurden fan 
dizze Joadske tinker hawwe altiten in djippe yndruk op my makke, lykas 
trouwens syn hiele gedachtewrâld. Mar mei wat er seit yn dy iepeningssin fan 
dat boek, rekket er in djippe wierheid oangeande it libben. 
Dyselde gedachte wolle it stik ‘Tuskentiid’en 1 Korinthiërs 13 ús ek dúdlik 
meitsje: Wy binne hjir op ierde, yn dit libben, en wy binne op syk. Wy sykje wat, 
wy longerje nei wat, dat hjir op dit stuit noch net is en dat wy misse. Bytiden o 
sa misse. Mar wy hoopje dat wy it fine sille, of der spoaren fan ûntdekke en 
belibje meie yn ús bestean fan no en hjirre. 
  
By de tarieding fan dizze tsjinst hie ik it skript fan it stik net by de hân, dat 
sadwaande koe ik it net neilêze. Mar in rigel dy’t by it sjen fan it stik by my 
hingjen bleaun is, dat ien fan de haadpersoanen soks sei: Íensum komst op dizze 
wrâld en iensum giest wer út dizze wrâld wei. En yn dy tuskentiid hopest datst 
wat  belibje meist fan dat watst sikest. Datst sa út en troch in glim opfangst fan 
it wiere libben en dat de stikjes om samar te sizzen ‘te plak falle’. 
 
It libben is ornaris in puzel dy’t net yn elkoar past 
Bêste minsken, dat is net allinne in djip minsklike gedachte, dy’t o sa werkenber 
is yn it bestean fan in protte insken, miskien wol yn it bestean fan ús allegearre, 
mar tagelyk is it ek in hiele bibelske gedachte. En krekt dat brocht my by 1 
Korintiërs 13, it lofliet op de leafde, dat hichtepunt út de bibel. Ik lês it faak by 
in troutsjinst of in dooptsjinst, mar ek likegoed by in begraffenis of in kremaasje. 
Mar men kin it ek likegoed lêze by alderhande oare gelegenheden, lykas bygelyks 
by de túnpreek fan hjoed.   
No is it fakentiids sa dat yn in wat romantyske film of tonielstik yn de slotsênes 
de stikken te plak falle, by wize fan in happy end. Dat is ek sa yn ‘Tuskentiid’. 
Mar allegearre witte wy mar al te skoan dat de werklikheid fan it libben faak 
hiel oars is. Yn de realiteit fan it deistige libben, dêr falle de stikken almeast 
hielendal net te plak. It libben is ommers ornaris lykas in puzel dy’t hielendal net 
ynelkoar past. En wol om’t der bytiden gjin inkeld patroan yn te ûntdekken falt. 
 
De fraach nei de almacht fan God 
No wit ik wol, dat der frijwat kristenminsken binne dy’t miene dat it wol sa is. 
Dy tinke dan dat der wol soks as in patroan of in bedoeling wêze moat. En as se 
dy sels net ûntdekke kinne, dan skriuwe se dy ta oan in hegere macht. 
Oan God as de grutte Albeskikker, dy’t de skiednis neffens in fêst patroan ferinne 
lit en dy’t  ek de hân hat yn it persoanlike bestean fan elkenien. Ik kom se faak 
tsjin dy’t sa tinke en leauwe, sawol tsjerkeminsken as ek bûtentsjerkliken. 
Dy hear ik dan sizzen: ‘Dûmny, it hat sa wêze moatten’. En bytiden wurdt de 
bibelske persoan Job derby oanhelle, dy’t neidat er al syn bern en syn besit 

‘Tuskentiid’ of ‘Alles is Leafde’ 
preek hâlden yn de notaristún te Jorwert op 6 septimber 2009 

Is God de grutte 
Albeskikker? 
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ferlern hat, seit: ‘Soene wy it goede al fan de Heare oannimme en it kweade net?’ 
en ‘De Hear hat jûn, de Hear hat nommen, priizge is de namme fan de Hear!’ 
Dat binne fromme gedachten om dochs foar jinsels op ien of oare wize klear te 
kommen mei de wêrom-fragen dy’t it libben opropt.  
Wat ik ek wolris tsjinkommen bin, is dat minsken it libben dan ferlikenje mei de 
patroanen fan in kleed. Wy minsken sjogge dan allinne mar tsjin de raffels fan de 
efterkant oan, dêr’t wy gjin wiis út wurde kinne. God is lykwols yn de posysje om 
de prachtige, mar foar ús minsken ferburgen, patroanen fan foarkant te sjen. 
De gedachte is dan dat it ús yn it hjirneimels dúdlik wurde sil, wêrom ’t it ierdske 
libben sa beroerd ferrinne moast lykas it ferrûn is. Yn dy tuskentiid past it ús, 
lytse minskjes mei ús beheinde sicht op de dingen dy’t ús oerkomme, alhiel net 
om opstannich te wêzen tsjin de ûnneigeanbere en net te bedjipjen wiisheid fan 
de Almachtige God.  
Sokke ferhalen hear ik dan altiten swijend oan (elkenien hat ommers rjocht op 
syn eigen gedachten en gefoelens), oant my de fraach steld wurdt: 
‘Mar wat tinkt jo dêrfan fan dûmny?’.   
Ik sis dan: ‘It is in opsje!’ ‘Mar leauwe jo dat dan net?’ Antwurd: ‘Nee, ik leau der 
gjin miter fan (om yn de sfear fan ‘Tuskentiid’ te bliuwen)’.  
 
In souder fol ‘wêrom?’ fragen 
Bêste minsken, ik sil jim útlizze wêrom oft ik sa net leauwe kin. Mar al te faak 
hear ik minsken wanhopich freegjen: ‘Wêrom, wêrom, wêrom? As der in 
God bestiet dy’t hjir wat oan dwaan kin, wêrom grypt dy dan net yn. Wêrom lit 
er minsken krepearje oan freeslike sykten. Wêrom koe er dat tragyske ûngelok 
dan net tefoaren komme? Foar ien dy’t Almachtich is, hie dat dochs mar in lytse 
muoite west? As dy God dan ek noch in God fan leafde hjit te wêzen, dan begryp 
ik hielendal neat mear fan it leed en it lijen op dizze wrâld!’ 
Bêste minsken, út ús eigen biografy wei kinne wy allegearre wol wat ynfolje by 
dat leed, dat lijen dat jin oerkomme kin yn it libben. 
Want allegearre, de iene wat mear as de oare, wurde wy yn ús ierdske bestean sa 
út en troch konfrontearre mei de grutte wêrom-fragen fan it libben. 
‘Wêrom-fragen?  Ik haw der wol in souder fol fan’, sei immen ris tsjin my. 
Ja, wa net? 
 
It bernlike oan kant dwaan 
It is hiel opmerklik dat yn dat prachtige liet yn 1 Korintiërs 13 nei al dy prachtige 
dingen dy’t sein wurde oer de leafde dy’t noait ferlern giet, ynienen in hiele oare 
toan oanslein wurdt. Wy lêze: 
‘Doe’t ik in lyts bern wie, prate ik as in bern, tocht ik as in bern, redenearre ik 
as in bern. No’t ik folwoeksen wurden bin, haw ik it bernlike oan de kant dien. 
No sjogge wy noch ûndúdlik yn in spegel . . .’    
 
Ik fyn dit altiten in yndrukwekkende passaasje, mar ek in hiel bysûnder byld. 
Oer it bernlike dat no oan de kant dien is en it stean yn it libben as in geastlik 
folwoeksen minske, dêr giet it oer. Mar minsken dy’t geastlik folwoeksen binne 
en dy’t it bernlike oan de kant dien hawwe, dy witte ek mar al te skoan fan dy 
spegel, dy ûndúdlike, besleine spegel oftewol dy spegel dy’t jin foar riedsels 
pleatst. De riedsels fan it libben, de brutsenens fan it bestean. It ûnbegryplike 
en de grutte wanhopige fragen dêr’t men tsjinoan rint en dêr’t men gjin 
antwurden op krijt.  
Mar minsken ha bytiden sels ek wat ûnbegrypliks yn har, ûnbegryplike kanten oan 
harren persoanlikheid, dy’t men ferlikenje kin mei in riedsel dêr’t gjin oplossing 
foar bestiet. En miskien ha wy sels ek wol wat fan sa’n riedsel yn ús. Want wa 
minske ken himsels alhiel?  
 
As de ierde de himel rekket 
Yn it iepenloft stik, mar ek yn de film ‘Alles is Liefde’ sjogge wy alderhande 
yntriizjes en motiven. De minsken drave om samar te sizzen fan de iene kant fan 
it toniel kant nei de oare kant (it is bytiden hast net te folgjen), mar sûnder dat 
se elkoar echt begripe. Mar hja foarmje sadwaande in libbene yllustraasje by de 
wurden fan Levinas ‘La vraié vie est absente’, mais nous sommes au monde.’ 
It wiere libben dêr’t minsken nei longerje, dat is der net (alteast fakentiids net), 
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mar wy binne wol yn dizze wrâld. En wy drave en wy dogge, wy libje en wy 
stribje, ja wat net? It libben liket bytiden ien grutte puzel en in wanhopich 
sykjen om de dingen oanelkoar en ynelkoar te passen, mar in line of patroan is 
der bytiden amper yn te finen en sin en doel binne der almeast likemin oan te 
ûntdekken. Benammen dan net as it leed, it lijen de oerhân krijt yn jins libben.    
Dat is neat minder as de konfrontaasje mei de hurde realiteit fan it bestean. 
En men kin jin ôfpinigje mei noch safolle fragen, mar foar ús allegearre jildt, dat 
‘it is wat it is’. 
Mar oft wy wolle of net: Wy moatte fierder! Want it libben giet troch! 
 
‘Tuskentiid’ wol ús dúdlik meitsje dat wy fierder kinne troch it leauwen yn it 
libben net te ferliezen. It wiere libben dêr’t wy fan dreame, is der net. 
Dat is wier. Mar bytiden binne der spoaren fan dat oare, fan dy mominten dat de 
sinne wol efkes in glimk fan syn ljocht sjen lit. En dat der wol stikjes te plak 
lykje te fallen. Fan dy mominten dat om samar te sizzen hiel efkes ‘de himel de 
ierde rekket’. Dat binne gouden mominten.  
Besykje dy mominten krekt fêst te hâlden en koesterje dy!  
Besykje dy dêrom oan it libben ta te betrouwen. Leau deryn.  
Ja, men moat deryn leauwe, oars sil men der noait wat fan sjen kinne! 
Dat is yn it koart de boadskip fan ‘Tuskentiid’.  
  
Leauwe, hope en leafde 
En dêrmei sitte wy ek wer middenyn wat 1 Korintiërs 13 ús sizze wol. Leafde is 
ommers it heechste, it djipste, it djoerste, it meast kostbere dat tusken minsken 
bestean kin. Dat wol uteraard net sizze dat alles roazich is. Sa is it libben net. 
Leafde is in striid, lykas it hiele libben striid is. Mar wat is in libben sûnder  
leafde? Wat is in libben sûnder dat minsken om jin jouwe, fan jin hâlde, der op 
‘e tiid foar jin binne? Wat is it libben sûnder dat men minsken om jin hinne hat 
fan wa’t men sels hâldt en foar wa’t men libje wol en der wêze wol? Mar men 
moat der wol yn leauwe. Oars komt men net fierder as dy ‘besleine spegel’, en 
bliuwt men hingjen yn fragen en riedsels dêr’t men noait útkomme sil.  

 
1 Korintiërs 13 is in liet dat 
skreaun is út in djip minsklik 
besef fan it leed en de 
wanhoop fan it libben wei. 
Mar de skriuwer is immen 
dy’t himsels mentaal oerein 
hâldt, troch it leauwen en de 
hoop net te ferliezen en 
troch him ta te betrouwen 
oan wat er belibbet as it 
heechste, it djipste en it 
djoerste dat bestiet: 
de LEAFDE.   
Mar as dat besef der is, dan 
is men dy spegel foarby en 
kin men wer each hawwe 
foar dy dingen dy’t it libben 
glâns jouwe en sin en doel. 
Dan kin men jin tabetrouwe 
oan it libben, oan de 
minsken om jin hinne en oan 

God dy’t LEAFDE is. Út dat libbengefoel wei kin men sizze: 
‘Yn ien wurd, trije dingen bliuwe foar altiten: leauwe, hope en leafde. Mar de 
grutste dêrfan is de leafde’. 
 
Falt soks te bewizen? Nee fansels net! 
Mar sawol it stik ‘Tuskentiid’ as 1 Korintiërs 13 wolle ús dúdlik meitsje dat dizze 
leafde him by eintsjebelút sels bewiist! 
Amen. 
    Rienk Klooster 
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Tinzen by Simone de Beauvoir, dy ‘t dit jier 60 jier lyn 
‘de twade sekse’ skreau 
 
“De minske sil troch syn dieden aktyf bydrage moatte oan de komst fan de 
messiaanske tiid. Neffens de Talmoedyske tradysje is de skepping net ôf. 
Salang ’t it konflikt tusken goed en kwea net oplost is, moat it skeppingsproses 
fuortset wurde. It is in privileezje fan de minske dat er bydrage mei oan it 
foltôgjen fan dat proses, troch jin yn te setten foar it goede.” 
(Herman M. van Praag yn “God en psyche. De redelijkheid van het geloven. 
Visies van een Jood” side 328). 
 
Prate fan in feestje kin amper brûkt wurde tagelyk mei 
de útdrukking “twade sekse”. Men kin net feest fiere 
oer eat dat net te akseptearjen is. 
Simone de Beauvoir wie in “netsjes opbrocht” famke 
út de Roomsk-katolike tradysje. Fan âlds hawwe pausen 
en prysters harsels yn dy tradysje kwalifisearre as 
bylddragers fan God en as fertsjintwurdigers fan Kristus 
op ierde en froulju as skuldich en ynferieur. Hiel lang 
mei swijende ynstimming fan in soad froulju. Hja 
wisten net better of hja hiene der belang by om te 
swijen. 
It protest hjirtsjin fan Simone de Beauvoir, hat ús de 
eagen iepene en ús striidfeardigens oanfitere om saken 
te feroarjen. En it is de fraach yn hoefier ‘t wy froulju 
ússels, yn 2009, noch sjogge as “twade sekse”, as 
ôflaat fan ‘e man, as ôfwiking fan de noarm: de man-
minske. 
Fjouwer dagen nei myn troudei begûn ik mei it lêzen fan Simone de Beauvoir, 
doe’t we werom wiene fan ús houliksreis. Ik wie al gau-eftich swier fan myn 
earste bern. Der wie gjin wei werom. God, wat moat ik as “twade sekse”? 
Ûntslach by houlik wie noch standert, ôfhinklikens wie de takomst fan de troude 
frou, mem. It waard foar jin makke. Gjin reden foar in feestje. 
Alteast . . . 
 
Feroarings troch de Reformaasje 
Ik bin in dochter fan de Reformaasje. Pausen en prysters diktearje net hoe’t myn 
libben der út sjen moat. Yn de fuotspoaren fan Calvyn koe ik witte dat God mei 
in minskelibben net altyd oer sljochte wegen giet. En it like my in prima útdaging 
om ris werom te gean nei de grûntalen fan de Bibel, sa ‘t ek Erasmus, Calvyn en 
Luther dien ha. En wiene Katharina von Bora en Idelette de Bure eins wol “twade 
sekse”? 
Maarten Luther beäntwurdet dy lêste fraach sels, bywannear ‘t er sprekt fan 
“dominus Käthe”, dêr’t er binnenshûs nei harket, dêr bûten folget er de Hillige 
Geast. As eardere non hat se nochal wat yn ‘e mars: in grut hûs, in soad gasten, 
seis bern, in (griente)tún, genêskunde, teology en fierder . . .  
Ek foar Idelette wie der gjin moderne standerthúshâlding, foarsjoen fan alle 
gemakken. 
 
En de Kristlike frijheid fan Luther, hat dy noch wat te betsjutten foar froulju? 
Kristlike frijheid, dy’t te krijen hat mei Gods barmhertigens, dêr’t de easken fan 
de wet yn Kristus yn ferfolle binne: lijen, stjerren, opstanning. In libbenswei om 
te gean, as neifolging . . .  
As allinne Gods genede ferlossing bringt, jildt dat foar alle minsken, dus ek foar 
froulju. Nei ‘t se Luther lêzen hiene, ferlieten nonnen har kleaster. Se lieten har 
net langer definiearje troch de prysters. It houlik mei mannen as Luther, Martin 
Bucer, Matthias Zell en Simon Robert, moat dizze froulju frijheid brocht hawwe; 
in frijheid dêr’t se al har talinten fierder yn ûntploaie koene. 
De twade generaasje froulju út de Reformaasje, wie net mear (heech) oplaat yn 
in kleaster en in houlik mei bern, in húshâlden, bernestjerte en de wrâld om har 
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Karikatuer fan 
Charles Darwin 

 

Jierdei!  God en de twade sekse 

Simone de Beauvoir 
mei  

Jean Paul Sartre 



Uteraard hat men as teolooch op sa’n reis nei Sina benammen each foar de 
geastlike en religieuze kant fan sa’n lân. Wy hawwe ferskate timpels sawol fan 
bûten as fan binnen besjoen. Ek ha wy yn in moskee west en fansels is it ús net 
ûntgien dat yn Sina ek tsjerken steane. 
Us waard ferteld, dat der de lêste jierren in folle gruttere tolerânsje is op it 
gebied fan godstsjinst as it wol west hat, alhoewol de oerheid de ûntjouwings op 
geastlik gebied wol goed yn it each hâldt. Yn de tiid fan de kulturele revolúsje yn 
de 60er en 70er jierren wie alle godstsjinst taboe en is der in hiel soad oan 
ieuwenâld religieus kultuergoed gewoanwei fernield. Sa binne yn Tibet de 
measte kleasters en timpels domwei mei de grûn gelyk makke. It falt jin 
trouwens yn it algemien op dat der by de Sinezen sa’n bytsje histoarysk besef 
libbet. Rûnom wurde ieuwenâlde gebouwen en wenwiken sûnder pardon 
opromme om plak te meitsjen foar moderne flatgebouwen. It seit ek hiel wat dat 
histoaryske stúdzje yn Sina hielendal net yn tel is. Sa binne der mar in bytsje 
studinten dy’t skiednis studearje. Mei skiednis falt ommers neat te fertsjinjen.  
 
Leauwen en byleauwe 
Nettsjinsteande dat is it opmerklik hoe’t yn Sina de religy al dy jierren fan 
ûnderdrukking oerlibbe hat. Blykber is de minske yn djipste wêzen dochs folle 
religieuzer as wy ornaris tinke. Om te begjinnen binne de Sinezen o sa 
byleauwich, bygelyks wat sifers en getallen oanbelanget. It sifer 4 bringt 
ûngelok. Mar 6 en 8 dêrfoaroer binne geloksgetallen. Benammen it sifer 8 bringt 
jin gelok. Sa binne de nûmerbuorden op de auto’s djoerder al neffens dat der 
mear geloksgetallen op foarkomme. En it wie ek net tafallich dat de Olympyske 
spullen ferline jier yn Beijing begûnen om 8 minuten oer achten op 8 augustus 
2008.  
 
Ferearing fan foarâlders 
Op ús reis ha wy frijwat timpels besjoen, dy’t ek goed besocht waarden, 
benammen ek troch jonge minsken. Timpels binne frij tagonklik foar elkenien en 
it is dêr in kommen en in gean fan minsken. Hja komme dêr om wijreekstokjes 
oan te stekken en om te bidden. 
It is krekt as is der suver wat in religieuze oplibbing geande. Datselde foel ús 
trouwens ek op yn oare lannen dêr’t wy de lêste jierren west hawwe en dêr’t de 
godstsjinst ûnderdrukt west hat: yn Ruslân en Georgië bygelyks. Lykwols is it net 
sa maklik om wat sicht te krijen op it religieuze libben fan de Sinezen, op wat de 
minsken leauwe en wat har yn djipste wêzen dwaande hâldt.  
In ferskynsel dat tige algemien is yn Sina, eins in folksgodstsjinst, is de 
foarâlderferearing. Jins foarâlden moat men te freon hâlde. Dy wurde dan ek 
fereare, sawol op hûsalters yn in hoeke fan de keamer as yn timpels. 
Sa ha wy yn in timpel west, dêr’t de muorren fol hongen mei nammen en foto’s 
fan ferstoarnen. Der wiene alters dêr’t minsken har offerjeften op dellizze koene 
en der wie in rige knibbelbankjes dêr’t men knibbelje koe. De offerjeften wiene 
foar de muontsen dy’t de timpel ûnderholden. 
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Minsken dy’t nearne foar steane, falle foar alles en elkenien 

It genêsmiddel foar misledings is: se ferjitte 

It is de keunst om dreamen te hawwen sûnder in dreamer te wurden 

Foar alles is der in goed momint om der mei op te hâlden 

Elkenien wol noflike kollega’s. Dyn kollega’s ek. 

Eangst is foar even, spyt foar altyd. 

It hert hat syn redenen, dy’t de rede net ken. 

Omtinkers  

Ympresjes fan in re is  nei  S ina (3)  



Yn oare timpels stie it fol mei bylden: alderhande goadebylden, mar ek likegoed 
Boeddhabylden. By de yngong steane fakentiids bylden mei gryslike koppen om 
de kweageasten te ferdriuwen. In tige populêre goadin is Kwan Yin, de goadin 
fan de fruchtberheid en dy’t men ek oanroppe kin yn gefal fan sykten en kwalen. 
It foel my op dat yn dizze timpel de froulju yn de rige stiene om dizze goadinne 
te bewijreekjen, te oanbidden en om efkes har byld oan te reitsjen. 
 
Kong Fu Tse 
De trije godstsjinsten dy’t fanâlds Sina behearskje binne: it konfûsjanisme, it 
taoïsme en it boeddhisme. Dizze trije besteane net njonkenelkoar, mar binne 
earder in ienheid. Sinezen komme bygelyks sawol yn Konfûsjus-timpel as yn in 
taoïstyske of in Boeddhatimpel. It Konfûsjanisme giet werom op de grutte 
learmaster Konfûsjus (Latyn: Confucius; Sinees: Kong Fu Tse). Dizze minister, 
pedagooch en filosoof libbe yn de 6e ieu foar Kristus en stiet noch altiten heech 
yn oansjen. Syn lear wie tige nochteren, praktysk, oarderlik en minsklik (sa wie 
it alteast bedoeld). De kearn dêrfan binne de fiif libbensrelaasjes en de hâldings 
dy’t dêrby hearre: 1. leafde by de heit en earbied by de soan; 2. soarchsumens 
by de âldere broer en dimmenens by de jongere broer; 3. rjochtfeardichheid by 
de man en hearrigens by de frou; 4. wize minsklikheid by de âlderein en 
tankberens by de jongerein; 5. goedgeunstichheid by de bestjoerders en trou by 
de ûnderhearrigen. 
 
Lao Tse en it Taoïsme 
Wat Konfûsjus (alhiel yn de tradysje fan de Sineeske tinkers foar him) neistribbe 
wie in libbenslear dy’t basearre wie op harmonije oftewol op de ‘Tao’. Mei dat 
lêste bedoele de Sinezen de harmonije dy’t bestiet tusken de twa prinsipes fan 
Yin en Yang, dy’t as de twa grutte tsjinstellings elkoar oanfolje ta in gehiel. 
Op dizze harmonije fan tsjinstellings is de hiele werklikheid basearre. 
Neat is hielendal Yin of hielendal Yang. Yin en Yang wurde ôfbylde as in twa 
kikkertsfiskjes dy’t tegearre yn in sirkel foarmje. Yin is it froulike prinsipe, Yang 
it manlike. Yin is alles wat kâld is, passyf, wiet, weak, tsjuster, heimsinnich en 
feroarlik. Yang stiet foar waarm, aktyf, hurd, droech, ljocht en stevich. It iene is 
net better as it oare en it iene kin net sûnder it oare. Troch de ‘Tao’ foarmje de 
prinsipes Yin en Yang in folseine harmonije fan tsjinstellings en wurkje yn alles 
wat bestiet. Sels in miel iten is yn Sina basearre op dit prinsipe.  
It taoïsme is yn syn hjoeddeiske foarm in kompleks fan alderhande tsjustere 
rituelen, mar fan hûs út is it basearre op de lear fan de Sineeske filosoof Lao Tse, 
in tiidgenoat fan de niisneamde Kong Fu Tse. Fanâlds wie it in djipsinnige en 
mystike lear, dy’t (oars as it mear praktyske en aktive konfûsjanisme) in passive 
libbenshâlding foarstie. De minske moast libje yn ienfâld en harmonije mei de 
natoer en troch mystike meditaasje komme ta in ynderlike rêst en in jin ien 
fielen mei dyselde natoer. ‘Wei-wu wei’ neame de Sinezen it berikken fan 
ynderlike oerjefte en ferlossing. 
De tredde religy is it Boeddhisme, dat yn syn Sineeske foarm ek wer eleminten yn 
him hat fan de beide oare religys. Trouwens Boeddha-bylden kin men ek 
oantreffe yn bygelyks taoïstyske timpels.  
 
De heechste god is Ping Ping 
It kin de Sinezen net safolle skele wat se oanbidde. As it har om samar te sizzen 
mar wat opsmyt en as it mar helpt.  
Op de weromwei nei hûs siet ik yn it fleantúch neist in Koreaan, mei wa’t ik oan 
de praat rekke. Hy fertelde my dat yn Súd-Korea in soad minsken kristen wiene, 
mar ek in hiel soad it boeddhisme oan hongen. Hy wie sels oertsjûge Boeddhist. 
Elkenien dy’t libbet neffens de wysheid fan it boeddhisme kin in Boeddha wurde, 
sa sei er. Ik frege him nei it ferskil tusken it Sineeske en Koreaanske boeddhisme, 
om’t it my opfallen wie dat yn Sina de godstsjinsten sa bot  trochelkoar hinne 
rûnen. Hy fertelde my dat dat yn Korea hiel oars wie en mei in glimke makke er 
de opmerking: ‘The Chinese are very flexible’ (Sinezen binne hiel fleksibel). 
En ik tocht by mysels: De heechste god dy’t yn Sina fereare wurdt, is yn wêzen 
de god ‘Ping Ping’. Mar dat is in ferskynsel dat yn it westen net oars is.    
 
    Rienk Klooster 

Portretten fan 
Kong Fu Tse 
(boppe) en 

Lao Tse (under) 
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hinne, brochten ek har beheinings mei. Paapske definysjes oer froulju hiene foar 
manlju beskate foardielen en krigen dus njonkenlytsen wer de oerhân. 
 
De posysje fan de frou neffens Genesis 
Tsjin dy eftergrûn wraksele Calvyn mei oersettings, preken en dogmatyk en mei 
de stedsbestjoeren fan Straatsburch en Genève. En dan is it winst dat er Idelette 
syn “bûtengewoane libbensmaat” neamt en dat er der op wiist dat man en frou 
inoar oer en wer, yn lykweardigens en mei respekt ta help wêze moatte. 
As dosint Hebrieusk en Alde Testamint moat Calvyn witten ha dat de frou oan de 
man jûn is as in “helper dy’t is as hy”, ien foar him oer, dy’t him rjocht yn de 
eagen sjocht en dy’t him tsjinsprekt en korrizjearret as dat nedich is. Ien dy’t 
liket op God (Genesis 2:20). 
Yn it iepenbier moat de frou swije en hearrich wêze, mar thús ûnderrjochtet hja 
de bern en praat hja mei har man oer syn wurk yn de wrâld. Immen mei Idelette 
har libbensskiednis, as doperske flechtlinge út Liège, widdo fan Jean Stordeur, 
mem fan libbene en deade bern, sil harsels wierskynlik gjin “twade sekse” field 
ha. Hja hie net deselde ambysjes as Marie Dentière, dy’t al foardat Calvyn nei 
Genève kaam dêr preke en boeken skreau. Dêr wie Calvyn net negatyf oer, al 
moedige er it ek net oan. Pas yn 2002 wie de tiid ryp om Marie Dentière te 
beneamen as froulike reformator. 
 
De “twade sekse” foarby 
Sizze dat God in “twade sekse” skepen hat is sà beskamsum foar in God fan 
leafde, gerjochtichheid en erbarmjen, dat we dêr net yn leauwe hoege. De 
útdrukking tsjûget fan in grut kwea, dat ek no noch yn stân hâlden wurdt 
fanwegen allegear soarten belangen. 
Neffens it sitaat fan Herman van Praag, is elk minske mei ferantwurdlik om it 
kwea te kearen. Dêrta mei men as frou jinsels sjen as in lykweardige helper en 
tsjinspiler fan manlju en kin men ek jins posysje yn de wrâld ynnimme. 
Lês sels, set sels oer, ynterpretearje sels en definiearje dysels. 
As wy ússels yn 2009 noch beneame as “twade sekse”, litte wy ús op teologysk en 
spiritueel mêd lyts en dom hâlde. Manlju dy’t no noch miene dat hja yn 
superioriteit it evenbyld fan God binne en dy’t op grûn dêrfan lykweardigens en 
wederkearigens foar froulju oer ôfwize, binne teologysk en spiritueel net 
folgroeid en remme yn har feministyske ûntwikkeling. Bûten de befrijingsteology 
bedarre. 
 
Froulju kinne stean yn de Kristlike frijheid, dy’t net ien har ûntnaderje kin. 
Dat rikt fierder as teologyske frijheid. “God en de twade sekse” is nei 60 jier gjin 
reden foar in feestje; God en de feministyske beweging wol. 
Mei tank oan Simone de Beauvoir. 
 

 drs. H. Jacobs-Gravesteijn (teologe) 
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“It is in privileezje 
fan de minske dat 

er bydrage mei 
oan it foltôgjen 

fan it  
skeppingsproses 
troch jin yn te 

setten foar 
it goede.” 

Takomst foar  in  bern 
Sa’t jim witte, is it diakonale doel fan it FOWE op dit stuit de stifting Sviatoslav. 
It motto fan Sviatoslav is ‘takomst foar in bern’ en mei dat doel binne ferskate 
projekten opset yn Sint Petersburch en Tadzjikistan. 
Fia de kollektes yn ús tsjinsten leverje wy in lytse (finansjele) bydrage oan it 
helpen fan bern. Fia de ynternetside www.sviatoslav.com en fia it nijsbrief 
‘Sviatoslav’ wurde wy goed op de hichte hâlden fan wat dêr út ‘e wei set wurdt. 
It binne net altyd fleurige ferhalen oer hoe’t it dêr om en ta giet, mar dat 
makket des te mear dúdlik hoe nedich oft ús help is. 
Yn Sint Petersburch wurdt wurke oan de oankeap fan in hûs om de opfang-
mooglikheden fan bern te fergrutsjen. Yn Tadzjikistan binne bouprojekten 
ûnderhannen, bygelyks foar it ferbetterjen fan de kokens.  
Foar mear ynformaasje kin kontakt opnommen wurde mei: info@sviatoslav.com 
Jeften binne wolkom op bankrekken: 34.06.31.252 
Yn it foaren tank foar jim stipe! 
     It bestjoer fan it FOWE 



Tsjerketsj insten en oare akt iv i te iten 
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Datum Tiid  Foargonger    Plak, omskriuwing  
Earnewâld 
11 Oktober 09.30 oere Frou R. de Vries−Martini, Drachten NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke 

18 Oktober 09.30 oere De hear P. Fortuin, Deinum  Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke 

25 Oktober 09.30 oere De hear van Wieren, Drachten  NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke 

 1 Novimber 09.30 oere De hear J. Koops, Easterwâlde  Frysk Oekumenysk Wurkferbân 

 8 Novimber 09.30 oere Ds. C.W. Kempenaar, Drachten  NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke 

10 Novimber 20.00 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Praatrûnte yn de Herf. Konsistoarje 

         n.o.f. in resinte preek fan Klooster 

15 Novimber 11.00 oere Ds. H. Wagenaar, Wurdum  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 

22 Novimber 09.30 oere Ds. Boswijk, Snits   NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke 

22 Novimber     19.30 oere        Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst, mienskiplike 

    betinkingstsjinst yn ´e Herfoarme tsjerke 

    tsjinst mei brea en wyn, 

    lêste snein tsjerklik jier 

29 Novimber     09.30 oere        Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke 

 6 Desimber      09.30 oere        Dr. R. Klooster, Ljouwert  Frysk Oekumenysk Wurkferbân 

13 Desimber     09.30 oere        Ds. Boschma, Aldegea  NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke 

16 Desimber     18.30 oere       Krysttsjinst foar de bern  Mienskiplik, Grifformearde tsjerke 

20 Desimber     09.30 oere        Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke 

24 Desimber     22.00 oere           Krytstnachttsjinst, mienskiplik, Herf. tsj. 

25 Desimber     09.30 oere        Dhr. L. Durksz, Grins  Fryske tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke 

27 Desimber     09.30 oere        Ds. Postma, Wâlterswâld  NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke 

31 Desimber     19.00 oere       Ds. Kraan, Burgum  NL, Aldjiersjûn, mienskiplik,   

     Grifformearde tsjerke 
 
Itens 
25 Oktober 10.00 oere C. de Boer-Bergstra, Skearnegoutum Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens 

29 Novimber 10.00 oere Ds. G. Knol, Mantgum   Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens 

27 Desimber 10.00 oere Drs. J. Veenstra, De Rottefalle Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens 

31 Jannewaris 10.00 oere P. Magré, Frjentsjer   Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens 
 
Sleat 
18 Oktober 10.00 oere T. Bergsma-Overdiep, Harich  Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 

15 Novimber 10.00 oere I. Bouwhuis-Minnema, De Jouwer Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 

13 Desimber 10.00 oere P.G. Meinema    Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
 

Hantumhuzen 
11 Oktober       16.00 oere Dra. Y. Hiemstra, Feanwâlden  It Druvehôf fan Nabot, kultureel 

    (programma yn gearwurking mei programma oer  rintmasterskip, m.m.f. 

    stifting Inspirerend Noord-Oost  Gerrit Breteler en Gerrit Hager en de 

    Fryslân)     akteurs Gerrit Haaksma en Anke Bijlsma 

         mear ynfo: yvhiemstra@hetnet.nl 

Kopij  foar  de fo lgjende Earn 
Kopij foar de folgjende Earn kin foar 1 desimber 2009 ynlevere wurde by Tine van 
Minnen (E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl). 
De redaksje wiist der op, dat stikken wol ris ynkoarte wurde (moatte) en der wurdt 
ek kritysk nei sjoen oft in artikel wol past yn de redaksjonele opset fan it blêd.  
      De redaksje         
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By ferkeard adres werom nei: Wâlddyk 9, 9294 LG  Aldwâld 

De Earn 

Útjefte fan it 
Frysk Oekumenysk 

Wurkferbân Earnewâld 

Skriuwerskip fan it FOWE 

en fan redaksje en administraasje 

fan de Earn: 

Tine van Minnen 

Wâlddyk 9, 9294 LG  Aldwâld 

Tillefoan (06)  20 60 04 09 

E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl 

 

Ûnder redaksje fan: 

Dr. Rienk Klooster, (058) 251 94 25 

E-post: h.a.klooster@hccnet.nl 

Tine van Minnen 

Drs. Yvonne Hiemstra, 

E-post: yvhiemstra@hetnet.nl 

Jan Lautenbach, (06) 10 92 48 08 

E-post: jan.lautenbach@kpnplanet.nl 
 

FOWE bankrekken: 34.98.14.058 
 

ISSN 1878 - 4348 

Omtinkers  

Yn dizze Earn steane by de tsjerketsjinsten foar it earst ek de 
tsjinsten fan de Frysk Oekumenyske Wurkferbannen yn Itens en 
Sleat fermeld. No’t wy hieltyd mear abonnees bûten it doarp 
Earnewâld en omkriten krije fûn de redaksje, dat wy ek harren  
ynformearje moatte oer FOW tsjinsten. De bestjoeren fan de 
FOW’s Itens en Sleat ha dêr posityf op reägearre. Fan de oare 
Wurkferbannen haw wy noch gjin berjocht hân, mar wy rekkenje 
der op, dat ek hja oan dizze gearwurking meiwurkje wolle. 
 

Praatrûnte 
Op tiisdei 10 novimber (om 20 oere) is der wer in praatrûnte û.l.f. 
dûmny Klooster yn de konsistoarje fan de Herfoarme Gemeente.  
It ûnderwerp sil ien fan syn resinte preken wêze. 
 

Jeften 
Alle besteande en nije wurksumheden, dy’t wy as Wurkferbân 
oanpakke, bringe kosten mei. Dat wy as bestjoer dy nije saken 
oandoarre, ha wy te tankjen oan it feit, dat ús efterban ús 
finansjeel altyd tige rejaal stipet. It bestjoer - en benammen de 
ponghâlder, Koos Landheer - wolle alle minsken dy’t ús aloan 
goederjousk betinke, dêrfoar tige tank sizze. 
 

    It bestjoer fan it FOWE 

Alle problemen binne yllúzjes fan it ferstân 
 
Frijheid betsjut ferantwurdlikens, dêrom binne de measte minsken 
der bang foar 
 
Stress: it gefoel dat men krijt as jins hert “Nee” seit en jins mûle 
“Ja, hiel graach” 
 
Ien dy’t wit wêr’t er yn leaut, sil noait ferdwale 
 
Beoardielje dyn súkses troch te sjen nei watst der foar opjûn hast 
 
Men ferdrinkt net troch te dûken, mar troch ûnder wetter te bliuwen 
 
As jo eat dat jo graach wolle net krije, is dat somtiden in gelok 
 
Dy’t bang is foar it nije, moat net ferjitte, dat it âlde ek ien kear nij 
west hat 
 
De minske op de top fan ‘e berch is dêr net hinne fallen 
 
 

Foar mear 
ynformaasje: 

www.fowe.org 

Meidiel ings fan i t  Wurkferbân 


