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(Preek hâlden yn de fjirtichdagetiid) 
 
In tiid fan besinning 
De fjirtichdagetiid is de tiid foar it grutte Peaskefeest. Mar we moatte lykwols noch 
troch de nacht fan wite tongersdei en Goedfreed hinne, foar’t we it feest fan Peaske 
fiere  kinne. Om de spanning yn it ferhaal goed ferstean te kinnen, moatte wy beseffe 
dat it folk Israël in woastynfolk is. Se hawwe fjirtich jier troch de woastyn swalke, mei 
harren God, op wei nei it lân dat har tasein wie. De woastyn is in symboal dat ús wat 
sizze wol. 
Neffens de skrift brocht Jezus fjirtich dagen troch yn de woastyn, foardat Er oan syn 
wurk yn de wrâld begûn. 
Wy kinne allegear de ûnderfining hawwe yn in woastyn te libjen. En dy ûnderfining, 
dêr kieze we net foar. It libben kin ús jaan wat we net wolle of winskje foar ússels. 
Iensumens, eangst, fertriet . . . wy werkenne it allegear. 
De woastyn stiet foar ynkear, besinning. De tiid fan de fjirtich dagen. Wy tinke nei oer 
wa’t we binne, wêr’t we steane en hoe’t we libje wolle as minsken yn dizze tiid. As oft 
wy yn tiden fan besinning sicht op saken krije. As oft wy dan pas trochkrije wêr’t we 
hinne moatte yn ús libben. Sa besjoen is de woastyn, mar ek de fjirtichdagetiid, in 
kondysje fan de minske, dy’t ús fertelt dat wy ús eangsten ûnder eagen sjen moatte.  
 
In tiid fan eangst 
Mar dat falt net ta. Besinning makket kwetsber. Stilstean by wa’t we binne, dát we 
kwetsber binne, is net sa maklik. As wy sa yn de woastyn fan ús libben binne, dan wit-
te wy net hoe’t we der út komme. Dan is it dreech om betrouwen te hawwen yn in 
goeie ôfrin. Hokker paad moat ik gean? We reitsje troch eangst it paad somtiden bjus-
ter en miskien ferlieze we alle leauwe en alle hoop. 
En dat, sa seit de bibel, is as in sykte dêr’t de minske oan lije kin. De minske is 
ûnderweis, doarmet troch woastinen. Ek Jezus gie syn paad en makke syn eigen 
Úttocht. Mar Hy gie in iensume wei. Hy fielde him faak net begrepen troch syn 
learlingen en it folk om him hinne.  
De fjirtichdagetiid lit ús, foardat Peaske ferhellet oer de ferrizenis, in Jezus sjen dy’t 
bekend wie mei it fenomeen eangst. Ek Hy hat yn syn woastyn mei syn eangsten 
fochten. Lit dizze beker dôchs oan my foarby gean . . . sa hat er bidden, yn de tún fan 
Getsémané. Hy wie bang foar wêr’t it libben him bringe soe. 
Jezus kearde yn syn eangsten werom nei teksten dy’t sprutsen oer betrouwen, en hy 
keas altyd wer foar de wei fan de leafde en net foar de eangst. En dat is in opjefte 
dy’t wy allegear te folbringen hawwe. De kar foar it libben te meitsjen. En dat is som-
tiden dreech. It docht my persoanlik altyd sear as ik fernim hoefolle minsken lije oan   
it bestean, minsken dy’t alle hope en leauwe kwyt binne.  
 
Eangst foar kwetsberens 
Sytse Ypma spruts yn syn lêzing foar de Earnewâldster Rûnte oer eangst. Hy sei dat hy 
konstatearre dat eangst út ús maatskippij ‘fuortmasseard’ liket te wurden. Minsken 
besinne har net mear op har eangst, wêr’t dy weikomt of wêr’t se eangst foar hawwe. 
Alles wat we hâlde foar in depressy moat mei pillen remme wurde. Mar faak is it 
eangst ynstee fan in depressy, sa sizze psychiaters. 
Ypma makke ûnderskied tusken soarten eangst. Ien dêrfan wie de eangst om kwetsber 
te wêzen, eangst foar it libben sels. Dat is nuver, jo soenen tinke dat minsken bang 
binne foar de dea, mar de eangst foar it libben skynt grutter te wêzen. 
It is jo grif net ûntgien de ôfrûne tiid, dat der praat is oer in fernijing fan de diskusje 
oer it beëinigjen fan it libben. Tsjintwurdich wurdt dy diskusje ferlein. It giet no net 
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meer te dragen 
dan God te 

dragen geeft.’ 

langer mear om dy gefallen wêrby’t útsjochleas lijen fêststeld wurdt, mar de       
âlderein fan 70 jier ôf moat holpen wurde om te stjerren as se dat wolle. 
Tal fan bekende Nederlanners stypje de hantekeningspetysjes. 
Dizze beweging neamt himsels: Uit vrije wil.  
Ik skrik hjirfan. Ik bin earlik tsjin jo. Yn guon sitewaasjes dat it libben ûndraachlik en 
dreech is, fyn ik dat minsken dy’t lije oan it libben, in harkjend ear fine moatte.     
By in dokter, mar ek by in predikant. 
 
Eangst foar ôfhinklikens 
No stean ik yn de tradysje fan de remonstranten. Arminius focht foar de frije wil 
fan minsken. Mar betsjut dat dan ek dat ik it iens wêze moat mei in pil fan Drion, 
dy’t âlderein de gelegenheid jout harsels tekoart te dwaan? Wêrom ha ik in 
ûnbefredigjend gefoel? 
Jitris: ik bin gjin foarstanner fan ûnnedich lijen. En it idee dat by guon kristlike 
groepearringen libbet, dat in minske yn de himel bonuspunten krijt, om it efkes plat 
te sizzen, as er tenein en útrûpele komt te ferstjerren, hâld ik fier fan my. 
 
De klup Uit Vrije Wil seit dat eutanasy in emansipaasje is fan de dea. It soe rjocht 
dwaan oan de minsklike weardichheid en it rjocht op selsbeskikking. Mar is dat hjir 
wol oan de oarder? Ha we it hjir net oer eangst foar ôfhinklikheid? 
Ik moat tinke oan in siswize dy’t op in tegeltsje stie, dat hong by myn pake en beppe 
yn ’e hûs. Jo werkenne it grif: De mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest 
en dat nooit op komt dagen. Dan heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. 
 
Wêrom binne wy bang om ôfhinklik te wurden? Wat is der yn ús maatskippij oan de 
hân as we prate oer it hawwen fan in rjocht op de dea? Ik sjoch in gefaarlike kant 
oan dizze ûntjouwing. As wy ditsoarte fan saken, lykas eutanasy, formulearje yn   
termen fan rjochten, dan jouwe wy oan dat der dus ek in plicht is. Dan moat der in 
oar wêze dy’t de plicht hawwe soe my de dea te besoargjen. Ik freegje, jo draaie?   
Is dát it model? 
 
Eangst foar ús meiminsken 
Oer eutanasy hearre we te praten. Mar nea yn termen fan in rjocht. Earder yn      
termen fan minsklikheid, solidariteit, en boppe alles: barmhertichheid. Dát is neffens 
myn oertsjûging it ramt dêr’t eutanasy yn bepraat wurde kin. Is eutanasy net faak in 
ferkapt langstme om weardich te stjerren? Is de eangst foar in ferpleechhûs net faak 
in djippere eangst dat de soarch dêr miskien net ôfdwaande wêze sil? Ik tink dat wy 
net meigean moatte mei sokke hantekeningsaksjes foar de âlderein, mar dat we ús 
ôffreegje moatte yn hokker maatskippij wy libje wolle.  
 
Kieze wy foar in kabinet, we ha no aanst wer de kâns, dat kiest foar grutte sneldiken 
en jiskefabriken dy’t oerstallich binne? Of kieze wy foar in kabinet dat no ris net 
besúnigje wol op de soarch? Kieze wy foar barmhertigens of foar de ôfgod fan it  
grutte machtsfertoan? 
Ik fyn dat wy trochsjitte yn in maatskiplik tinken dêr’t it rjocht fan de sterkste     
liedend is en de swakkeren moatte mar sjen hoe’t se it rêde. Nim dyn libben yn eigen 
hannen, regelje dyn eigen dea, want foardatst it witst, bist oerlevere oan de wolven, 
sa klinkt it nije dogma. 
Safier binne we al hinne yn ús maatskippij, dat we bang wurden binne foar ús neiste. 
It is dy eangst dy’t ús yn de besnijing hâldt en makket dat alles wat kwetsber is, 
negearre wurde moat. Mar wy soenen as minsken beseffe moatte dat we te 'n djipste 
kwetsbere skepsels binne. Wy soenen nea oerlibje kinne by ús berte, as der gjin 
neisten wienen, dy’t ús fersoargje soenen. De minske is makke út soarch. 
 
In oar skeppingsferhaal 
Njonken de skeppingsferhalen dy’t yn de bibel telâne kommen binne, binne der noch 
in soad oare bekend. Der is ek in saneamde skeppingsmyte fan Hyginus, fan 200 nei 
Kristus. Dy makket dúdlik wat ik sizze wol.  
 
Toen Cura (Zorg) de rivier overstak, pakte zij in gedachten wat klei en begon het te 
vormen tot een menselijk wezen. Terwijl zij nog nadacht over wat zij had gemaakt, 
kwam Jupiter langs. Zorg vroeg hem om aan het menselijk leven geest te geven. 
Zorg wilde dat het menselijk wezen haar naam kreeg, maar Jupiter eiste            
daarentegen dat zijn naam aan die mens werd gegeven. Terwijl zij daarover     
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twistten, kwam Aarde langs en zei dat de mens haar naam zou moeten dragen, 
omdat het immers uit haar was gevormd. 
Tenslotte aanvaardden alle drie het oordeel van Saturnus als rechter. 
Saturnus besloot dat Jupiter, die geest had gegeven, de mens terug zou krijgen 
na zijn dood en Aarde het lichaam. Omdat Zorg de mens had gevormd, mocht zij 
de mens bezitten gedurende zijn leven.  
 
Libbensmoed 
Dy’t siik is, of âlder wurdt, moat syn paad mar 
fine yn in maatskippij dêr’t sykte en tekoart 
hieltyd minder akseptabel wurde. As jo nei it 
televyzjeprogramma oer The Beagle sjogge, dan 
is it erfskip fan Darwin ek dat we hjoed-de-dei 
oan it DNA al foar de berte fan in bern sjen 
kinne wat der oan mankearret. En we kinne al 
sjen oft immen oanlis hat foar kanker. As dat 
bekend wurdt by de fersekeringsmaatskippij, 
dan hoege jo net op in soad moederaasje te 
rekkenjen. 
Futuristysk? Nee, wie it mar sa. 
 
Wêr giet it no eins om? Dat is de besinnende 
fraach dy’t wy ús stelle moatte. 
Jezus sei, doe’t er yn de woastyn fan syn libben 
wie, dat in minske net libbet fan brea allinnich. 
It libben is mear as it iten. It giet derom wa’t 
we te’n djipste binne: kwetsbere wêzens. 
Jezus keas net foar de wei fan de minste 
wjerstân. Gjin pil fan Drion dy’t him in maklike 
oplossing jaan soe. Mar Jezus’ wei nei it krús lit 
ús dizze fjirtichdagetiid op ’e nij sjen, dat Hy 
gie om syn libben te dielen mei dat fan de 
oaren. Jezus’ wiisheid bestie benammen út in 
behoarlike doasis libbensmoed.  
 
Ek as it libben dreech is, of moat ik sizze, krekt às it libben dreech is, dan hoopje 
ik dat de God fan Jezus en de God fan syn foarâlden ús ta treast wêze mei. 
Ik winskje jo ta, dat as jo, teheistere troch gefoelens fan ûnfolsleinens, jo 
droegen witte troch dizze God dy’t it opnimt foar de swakke, de wees, de 
frjemdling en de sike. 
It geheim fan de opstanning is net te sizzen mei grof geweld of machtsfertoan. 
Nee, dizze God kaam om te tsjinjen, in God op in ezel.  
 
Sykjende God en sykjende minsken 
Ta beslút. Ien fan de grutste skriuwers dy’t Nederlân kend hat, is Gerard Reve. 
Hy wie in markant persoan, hy wie bekeard ta it Roomske leauwe, sloech mei      
ynmoed in krúske, mar ferlike God somtiden ek mei in ezel. Faak waard sein dat 
Reve God belachelik makke, mar wa wit, miskien hie er it goed begrepen, dat 
ferhaal oer dy God mei syn ezel. 
Reve hie yn it lêst fan syn libben Alzheimer. Hy ferstoar yn it ferpleechhûs. 
Hy skreau in prachtich gedicht en it past treflik by it tema fan barmhertichheid. 
It gedicht sprekt oer it betrouwen dat de oplossing foar alle soarch net leit yn in 
pil fan Drion, mar yn eat dat grutter is as ússels. En dat dy kwetsberens gjin teken 
fan swakte is, mar ús krekt sjen lit yn de krêft fan ús wêzen. 
 

‘Eigenlijk geloof ik niets, 
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig 
leeft, 
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, 
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt, 
zoals ik U’.  

 
    Amen 
     
    Yvonne Hiemstra  

Prof. Dr. H. Drion 
1917—2004 

Meast bekend is er fan syn 
artikel yn de NRC fan 19 

oktober 1991: 
"Het lijkt me aan geen 
twijfel onderhevig dat veel 
oudere mensen er een grote 
rust in zouden vinden als zij 
over een middel konden 
beschikken om op 
aanvaardbare wijze uit het 
leven te stappen op het 
moment dat hun dat - gezien 
wat hen daarvan nog te 
verwachten staat - passend 
voorkomt". 
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Yn 2007 is it manifest fan Dû. Klaas Hendrikse útbrocht mei as titel Geloven in een 
God die niet bestaat. It omkaft lit in troch de sinne brúnbaarnde dûmny sjen mei de 
earms stiif oerelkoar foar it boarst. Hy nimt in útdaagjende hâlding oan. Al hiel wat 
tongen hat er yn beweging brocht. Syn boekje is in protte lêzen en wilens binne der 
al trije werprintings ferskynd. De auteur skriuwt oer syn libbensfisy dy’t er 
ûntwikkele hat sûnt dat er út it âlderlik hûs wei is. Hy is grut wurden yn de 
Alblasserwaard yn in ateïstyske hûshâlding. Nettsjinsteande syn teologyske stúdzje 
hat er nea brutsen mei dy fisy dy’t er fan hûs út meikrige hat. Hy leaut net yn in 
besteande God en neamt himsels ‘leauwich ateïst’. 
Hy giet noch fierder as Kuitert, dy’t it foaropwurd fan it boek skreaun hat. Hie dy it 
noch oer it sprekken oer in God fan ‘hjirboppe’ yn de taal fan ‘hjirûnder’, Hendrikse 
giet fierder. God bestiet hielendal net en dêr leit er yn dit boek tsjûgenis fan ôf. 
Dat is him net oeral yn tank ôfnommen. Bûten guon dy’t ferromme wienen dat der in 
ein makke wie oan fromme mearkes, wienen der ek guon leauwigen dy’t slim 
twifelen oan de wierheid fan de útspraken fan dizze dûmny. Der waard him ferwiten 
dat er op in ferkeard spylfjild spile. Dy’t oan fuotbaljen docht, moat dat net dwaan 
neffens de spulrigels fan it hockeyspul. ‘Hendrikse is in symptoom fan de tsjerke dy’t 
it stjoer kwytrekke is’, sa skreau immen. Moat immen dy’t tsjûget fan syn ateïsme, 
him net ôffreegje oft er net by de ferkearde klup sit? Hendrikse waard oanfallen. 
Mar dy’t it weage om it net mei Hendrikse iens te wêzen, waard troch him ôfwiisd 
fanwegens ‘leauwen fan de âlde stile’. Yn diskusjes makke de dûmny út Seelân in 
arrogante yndruk. 
 
Rjochtsinnich tsjin frijsinnich 
It is benammen de rjochterfleugel fan de PTN (Protestantske Tsjerke Nederlân), 
feriene yn de Grifformearde Bûn, dy’t beswier makke tsjin de opfettings fan dizze 
frijsinnige dûmny. Hendrikse waard ûnderstien troch de fisitators út de klassis 
Zierikzee. Dy wienen lykwols fan tinken dat er de belidenisgeskriften fan de tsjerke 
net oantaast hie. Dy learstikken binne ommers net bedoeld as in stôk om mei te 
slaan, mar as in stêf om mei te gean. Fierders wienen hja fan tinken dat Hendrikse 
syn útspraken tekenjend wienen foar de frijsinnichheid. De foarsitter fan de 
Grifformearde Bûn ornearre dat de frijsinnigen de tsjerke dan mar better út set 
wurde koene. Mar Hendrikse kin bliuwe en sil syn gemeenten tsjinje oant syn 
emeritaat ta. Boppedat sil der yn de novimbersynoade fan de PTN in ferfolch komme 
op Hendrikse syn útlittings yn in rapport oer ‘leauwen hjoed’.  
 
Minskene projeksje 
Alhoewol’t ik sels yn in frijsinnige tradysje stean, haw ik likegoed grutte beswieren 
tsjin de fisy dy’t kollega Hendrikse op it aljemint brocht hat. Hy neamt himsels 
‘leauwich ateïst’. Hy leit út wat in ateïst krekt is: in minske dy’t net leaut yn God of 
goaden. Mar Hendrikse seit dat er leaut yn in net besteande God: ‘God hat nea 
bestien. In besteande God is in histoaryske misfetting’. Mar yn in God dy’t net bestiet 
kin men wol leauwe. Leauwen hat nammentlik net te krijen mei godstsjinst, mar mei 
ûnderfining en betrouwen. God is oars neat as jins eigen ûnderfiningsferhaal, alteast 
neffens Hendrikse. 
Mei dizze sinnen makket Hendrikse himsels yn myn eagen bespotlik. Dêrnjonken 
ferlakt er ek syn lêzers en harkers. God wurdt redusearre ta in net-besteand wêzen, 
ta in dizenich ferhaaltsje. Fan de majesteit, ferhevenheid en hillichheid fan God 
bliuwt neat oer. God wurdt in ferlingstik fan minskene projeksje. 
 
Ateïsme neamt God in waanidee 
Mar likemin docht Hendrikse rjocht oan it ateïsme, Want dy oertsjûging en filosofy 
wolle oars neat as it ûnderstelde, ûnsinnige, kristlike leauwen ôfbrekke. 
De evolúsjonêr biolooch Richard Dawkins ropt yn syn boek ’The God delusion’ syn 
lânslju op om te brekken mei harren godstsjinstige opfieding en ateïst te wurden. 
As ik de útspraken fan Hendrikse op my ynwurkje lit, dan komt der by my in 
psalmtekst nei boppen. Dêr wurdt yn sein dat ‘de dwaas yn syn hert seit dat God net 
bestiet’ (Psalm 14:2 en 53:2). De dûmny wurdt om samar te sizzen yn it selskip fan 
de ‘dwazen’ set. Mar slimmer is dat er syn gehoar op de ferkearde foet set. 
Neffens de miening fan Hendrikse is de bibel oars neat as in boek fol mei optochte 
ferhalen, dy’t fertelle oer wat der mei minsken bart. En sa is de namme fan God 
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ûnferbreklik ferbûn mei minsken dy’t yn beweging komme. Want God is net, mar 
bart. Leauwen is soks as jin tige bewust wêze, dat it libben wat fan jin freget. 
Religy is minskewurk. 
 
Punten fan krityk 
Neffens myn miening slacht Hendrikse hjir de planke mis en skept er hieltiten mear 
ûndúdlikheid. Hy redusearret it leauwen ta in persoanlike ûnderfing. It is gjin publike 
saak mear. Leauwen wurdt by him in privee-saak mei in selsmakke privee-god. 
Hy ûntkent dat God him ta minsken rjochtet. Hy wol net sjen dat in soad minsken 
oars leauwe en mei dat leauwen moedich yn de wrâld steane. Moderne leauwigen 
hawwe al folle earder as Hendrikse ûntdutsen, dat God net de Boumaster fan it Hielal 
is en al lang foar it ferstân dat God net de Almachtige is dy’t oan de toukes fan it 
wrâldbarren lûkt. Hendrikse rekkenet ôf mei in godsfoarstelling dêr’t tawijde 
leauwigen al lang ôfstân fan nommen ha. 
 
Boppedat is Hendrikse in min eksegeet (bibelútlizzer). Hy leit it ferhaal oer de 
ropping fan Moazes yn Eksodus 3 mar heal út. Hy miskent dat God himsels dêr mei de 
namme fan in Unike God presintearret. ‘Ik bin dy’t ik bin’ is de oantsjutting fan God 
dy’t optreedt as Befrijer en dy’t minsken weifiert út it lân fan eangst en 
ûnderdrukking.  
 
Likemin hat Hendrikse each foar de kulturele betsjutting dy’t religy’s hawwe. 
Godstsjinsten jouwe oan de wrâld in foarm fan skientme dy’t ferwûndering opropt en 
yn it moed taast. Mar by de skriuwer fan dit boekje is religy allinne mar oanwêzich yn 
de tsjerke. En dat wylst it dúdlik is dat in protte minsken ek dêrbûten rekke wêze 
kinne troch de klank fan de muzyk of troch de keunstsinnigens dy’t fan in byld útgiet. 
It boek fan Hendrikse beslút yn in ytkafee. De tsjerke hat er dan al lang efter him 
litten. 
 
De see streamt fierder 
Om koart te gean: ik gun Hendrikse syn miel iten yn it kafee, mar de yngrediïnten 
dy’t er yn de brij krommele hat, dy smeitsje my net. Ik hâld it derop dat God net mei 
ús as minsken gearfalt, mar de ‘Tsjinoer’ is, dy’t in apart plak ynnimt yn ús bestean. 
Syn Namme tsjut op ferlossing en befrijing. God is net yn in wurd ûnder te bringen. 
Hy is de barmhertige, de langmoedige, fol fan geunst. Hy kin trou wêze, mar ek lilk. 
Hy is leafde en wierheid en hy jout libben. Wy hoege de ienfâld fan God as geastlik 
wêzen net ôf te skriuwen. It manifest fan dizze dûmny dy’t himsels ateïst neamt, is 
kwalitatyf de minste teologyske publikaasje dy’t ik de lêste jierren lêzen haw. 
It boek hat mear betizing as ferheldering brocht. Der wie efkes wat beweging yn it 
wetter, mar gelokkich: de see streamt fierder.  
 
Henk Buning, ‘s-Gravenzande, maart 2010. 
 
(Drs. H. Buning wie herfoarme dûmny fan 1970-1975 yn Holwert, Blije, 
Waaksens/Brantgum; fan 1975-1988 dûmny yn Dimter en fan 1988-2002 dûmny yn   
‘s-Gravenzande).       
  
Oersetting: Rienk Klooster 
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Dy’t in soad praat, heart noait wat nijs. 
 
Tink oan juster, dream fan moarn . . . . mar libje hjoed. 
 
Minsken ha faak oanstriid om advizen oan oaren te jaan. De keunst is krekt om oaren 
sels de antwurden op har fragen fine te litten. 
 
Sûnder doel gjin doelpunt. 
 
De wize oertinkt syn eigen fersinnen, net dy fan in oar. 
 
Yntelliginsje krijt men mei, wiisheid moat men leare. 

Omtinkers  



Jaitsche (Sus) Wassenaar hie my frege om in pear wurden te sizzen by 
gelegenheid fan de presintaasje fan ‘Het pak van mijn vader’ (de Nederlânske 
oersetting fan har boek It pak fan ús heit) op snein 11 april 2010 yn ‘De trein fan 
de frijheid’ op it NS stasjon te Ljouwert. De taspraak is hâlden yn it Nederlânsk, 
mar foar De Earn haw ik him oerset yn it Frysk.     Rienk Klooster 
 
Bêste minsken, 
Foar my fielt it as in grutte ear dat ik hjir fan ‘e middei it wurd fiere mei. Mei dy ear 
bedoel ik dat Sus Wassenaar safolle betrouwen yn my hat, dat hja my frege om in 
wurdmannich te sprekken by de presintaasje fan it boek, dêr’t ik fan wit dat it in hiel 
soad foar har betsjut: Het pak van mijn vader, de Nederlânske oersetting fan It pak 
fan ús heit. 
 
Goed en fout 
Sels hear ik ta de generaasje fan babyboomers, dy’t de jierren 1940-1945 sels net 
meimakke hawwe. En omdat wy de dingen dy’t doe bard binne allinne mar út de 
skiednisboeken kenne en fierder fan hearren en sizzen, ha wy dêr al gau wat in 
fertekene byld fan krige. Ús âlden wienen noch frijwat ûnder de yndruk fan wat der 
benammen yn dat lêste drege skoft fan de Dútske besetting bard wie. Dy perioade 
fan maatskiplike fersteuring en terreur hawwe it byld fan al dy fiif jierren in 
stikhinne kleure. De ferhalen dêroer rôpen trochstrings it byld op fan in freeslike tiid, 
dêr’t smjunten en helden fûleinich foarelkoar oer stienen. De smjunten dat wienen 
de Dútskers en de Nederlanners dy’t mei harren kollaborearre hienen; de helden dat 
wienen de alliearden en de minsken fan it ferset. Sa ûntstie der in byld fan utersten, 
as hie it yn dy hiele perioade in spultsje west fan swart of wyt, fout of goed. 
As wie it hieltiten gien om in bewuste etyske kar. Dit byld waard oproppen en 
befêstige yn tal fan publikaasjes, net yn it lêste plak troch dy fan de bekende 
histoarikus Lou de Jong.  
 
Dat byld wie goed fout 
Mar der is ek in hiel oar byld, dat neffens my gâns realistysker is. In âld fersetsman 
hjir út de stêd, in wize man fan yn de njoggentich dy’t ik kennen leard haw en dêr’t 
ik it gauris mei hân haw oer syn ûnderfinings yn de jierren fan de Dútske besetting, 
wie dêr hiel nochter oer. Hy sei: ‘Och dy earste jierren fernamen wy net der net ien-
sen safolle fan (de Joaden is in oar ferhaal), mar pas de lêste oardel jier waard dat 
oars. By eintsjebeslút waard it in spultsje fan oerlibjen. In hantsjefol stie oan ús kant 
en in oar hantsjefol stie oan de Dútske kant, mar de rest wie griis: net goed en net 
fout. Dy wachte ôf en koe alle kanten út’. Dat der trochstrings mar in bytsje helden 
en hilligen binne, is ommers in âlde wierheid. It byld dat Nederlân yn de jierren 
1940-1945 allinne mar út ‘goed’ en ‘fout’ bestie, oftewol fersetshelden en kriminele 
lânferrieders, is dan ek in folslein brike foarstelling fan saken. Gelokkich falt dat byld 
as gefolch fan in tal resinte publikaasjes folslein yn diggels. 
 
De wierheid hat in skel lûd 
Ik neam yn it foarste plak Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en de 
Tweede Wereldoorlog ferskynd yn 2001. Van der Heijden rekkenet op in like pynlike 
as oertsjûgjende wize ôf mei it falske byld fan ‘heldedom’ en ‘smjuntedom’ dat nei 
de befrijing ûntstie. Foar yn syn boek hellet er in tal stellings oan fan skriuwers, 
dêr’t er him by it skriuwen fan syn boek troch liede litten hat. Sa sitearret er ek 
stelling 1 út de dissertaasje fan Jaap Hofman, De collaborateur. Een sociaal-
psychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter, 
Meppel / Amsterdam 1981. Dy stelling is sa: 
 

‘De onmacht van het grootste deel van het Nederlandse volk om daadwerkelijk 
verzet te bieden aan de Duitse bezetter heeft geleid tot schuldgevoelens, ter       
bestrijding waarvan de collaborateurs een dankbaar doelwit van projectie boden. 
Deze omstandigheid is de oorzaak van de overaccentuering van de tegenstelling 
“goed”en “fout” en heeft nader onderzoek naar de achtergrond van de collaboratie 
in de weg gestaan’. 

 
Geandewei is der mear omtinken foar hiele oare kanten fan wat der yn de tiid fan de 
Dútske besetting en ek nei de befrijing bard is, d.w.s. foar de skaadkanten.         
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‘skiednisboeken 
fertelle 

it ferhaal fan de 
oerwinners’ 

I t  pak fan ús  heit  



Foarbylden dêrfan binne: Henk Eefting, De bijzondere rechtspleging 1944-1952. 
Rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten en collaborateurs, Utert 2007 en 
Koos Groen, Fout en niet goed, Haarlim 2009. Beide auteurs beskriuwe in tige 
beskamsum stikje skiednis, dêr’t ‘goeie’ lânslju har nei de befrijing skuldich oan 
makke hawwe.  
 
Wat ferswijd wurdt, komt letter wer boppe 
As dûmny bin ik yn myn pastorale wurk gauris minsken tsjinkommen, 
minsken dy’t yn de tiid fan de Dútske besetting ‘fout’ west hienen. 
En ek bern fan ‘foute’ âlden bin ik gauris tsjinkommen. Omdat ik my 
iepenstelde foar harren ferhalen, krige ik pastorale kontakten, dy’t 
sawol foar harren as foar mysels tige weardefol west hawwe. Want 
wêr koene dizze minsken harren ferhalen kwyt? Der lei ommers in 
taboe op de dingen dy’t se foar en nei de befrijing meimakke hienen. 
Fan dy ferhalen is my bybleaun, hoe dreech minsken it hawwe kinne 
mei de jierlikse nasjonale betinkingsdagen, dy perioade yn april en 
maaie as foar harren gefoel alles wer opikkere wurdt en nei boppen 
komt. 
Datselde haw ik trouwens ek in frou sizzen heard, waans heit op 11 
april 1945 (hjoed 65 jier ferlyn) by Dronryp deasketten is. Hja wie in 
jier as fiif doe’t heit ophelle waard. It binne bylden dy’t djip ynkrast 
steane yn har siel en dêr’t se oant hjoeddedei ta lêst fan hat. 
 
Oer wat der barre kin yn in bernesiel en hoe’t soks in libben lang 
trochwurket, giet ek it boek fan Jaitsche Wassenaar. Yn har gefal 
giet it om in heit dy’t yn de tiid foar de befrijing in ‘fout’ pak yn de kast hingjen hie. 
Wat der allegearre barde yn en om it doarp op dy 15e april 1945, oer wat der mei har 
âlden en mei oare famyljeleden barde en hoe’t hja dat belibbe hat, dat beskriuwt se 
yn har boek. It is in egodokumint, sawol oangripend as weardefol, krekt omdat it sa 
suver en sa ynteger skreaun is. De skriuwster giet yn har boek werom nei dat lytse 
famke, hoe’t dy dat allegearre belibbe. Hja beskriuwt troch berne-eagen de dingen 
dy’t barden op de dei fan de befrijing; dingen dy’t oerweldigjend wienen, gemien en 
ûnrjochtfeardich; dingen dy’t se net begriep, mar dy’t se wol yn har opnaam en dêr’t 
se ynderlik troch skeind waard. In skea dy’t noch oanboaze, omdat der thús oer swijd 
waard. Sadwaande hat hja dy pynlike oantinkens jierrenlang by har droegen as in djip 
geheim dêr’t men net oer prate. Hja swijde, oant der op in dei wat barde, dêr’t se 
by betrutsen wie en dat ek mei ûnrjocht te krijen hie. Op dat stuit kaam ynienen de 
geast út de flesse. Noch langer swije en de dingen fertriuwe, dat slagge net langer. 
Mar de geast dy’t frijkaam wie tagelyk ek in hiele kreative geast. 
En it boek It pak fan ús heit, wie dêr it risseltaat fan.   
 
Net folle belangstelling foar de wierheid? 
Ik haw it destiids kocht, lêzen en besprutsen mei ferskillende groepen kategisanten. 
Sa ek yn de hjerst fan 2009. It boek makke in djippe yndruk op dit o sa nijsgjirrige 
ploechje pubers. En doe’t ik harren foarstelde om de skriuwster dan mar ris út te 
noegjen, wienen se it dêr fuortendaliks mei iens. Gelokkich wie Jaitsche daalk ree 
om nei Weidum ta te kommen en har ferhaal dêr te dwaan. Myn kategisanten hienen 
in ûnferjitlike jûn hân, sa fertelden se letter. Mar wat fûnen se dy frou beskieden! 
Doe’t ik Jaitsche letter yn in petear frege oft se wol faker útnoege wie foar in lêzing 
oer har boek, wie ik tige ferheard fan har te hearren dat dat noch nea bard wie. 
Dy jûns yn novimber 2009 wie sadwaande foar har de alderearste kear (It pak fan ús 
heit ferskynde yn 1993). Doe’t hja my fertelde dat der mei koarten ek in Nederlânske 
oersetting fan ferskine soe, wie ik bliid om dat te hearren. Want dit boek fertsjinnet 
it om ek bûten it Fryske taalgebied lêzen te wurden. De minsken moatte dizze dingen 
witte. En blykber is de tiid dêr anno 2010, 65 jier nei de befrijing, einlings ryp foar.  
 
Sus Wassenaar, it skriuwen fan dit boek hat in oerwinning foar dy west, in gefoel fan 
ynderlike befrijing hat it dy jûn. Dyn siel hast deryn lein. Do hast de moed hân om it 
swijen te ferbrekken. Dat is te ’n koste gien fan guon persoanlike relaasjes. Mar ik 
tink datst mei dyn boek al in hiel soad minsken in tsjinst bewiisd hast en oaren noch 
fan tsjinst wêze silst. Minsken dy’t harsels o sa weromfine kenne yn dat lytse famke 
dat Jetske hjit. En oaren hast de eagen hjirfoar iepene, lykas myn kategisanten dy 
jûns. Sus, fan herte lokwinske mei it ferskinen fan Het pak van mijn vader. En as ik 
hiel earlik bin dan sjoch ik al wat út nei de dei dat der in oersetting yn in Ingels    
útkomme sil: My Daddy's Dress. 
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Sjongende NSB-ers 
yn ‘it pak’ 



De Ryks HBS yn Ljouwert 
Neffens in anekdoate hat in learaar Nederlânsk fan de Ryks H.B.S. oan it Saailân yn 
Ljouwert yn de personielskeamer ris de opmerking makke: ‘Ik haw op it heden twa 
learlingen, dy’t opmerklik goed binne yn it skriuwen fan opstellen: de iene is Simon, 
soan fan de gimmestyklearaar Vestdijk út Harns, en de oare is Jan, ien fan de stof-
fearder Slauerhoff hjir út de stêd’. 
Jan Slauerhoff en Simon Vestdijk hawwe dus beiden op de H.B.S. yn Ljouwert sitten. 
In klasse leger op dyselde skoalle siet Annie, ien fan de fjouwer dochters fan dûmny 
C. Hille Ris Lambers út Jorwert. It is nijsgjirrich om te witten dat der yn dy tiid op dy 
skoalle in literêre klup wie, dy’t ‘Eloquentia’ hiet en dêr’t sawol Simon Vestdijk as 
Annie Hille Ris Lambers lid fan wienen, en dy’t ek wolris gearkaam op de pastorij te 
Jorwert. Jan Slauerhoff hearde net by dy klup, mar koe wol o sa goed opsjitte mei 
Annie. Hja krigen wat ferkearing en sochten dan tegearre in rêstich plak op in bankje 
op it begraafplak oan de Spanjertsleane, in plak mei wat in romantyske sfear, dêr’t 
Jan ek gauris allinne te finen wie.   
 
In kultureel fermidden 
Op in dei  naam Annie Jan mei nei Jorwert en stelde him dêr foar oan de famylje. 
Jan fielde him daliks thús yn it kulturele fermidden op de pastorij. De sfear wie     
dêr hiel oars as yn it âlderlik hûs yn Ljouwert. Mar hjir kaam er yn in kultureel            
fermidden: der waard piano spile en dûnse; der wie in bibleteek mei nijsgjirrige  
boeken op alderhande gebied en der waard praat oer ûnderwerpen dêr’t thús gjin 
belangstelling foar wie. Mei Annie har heit, Dr. Cornelis Hille Ris Lambers ûntstie in 
tige freonskiplike bân. Dizze dûmny wie in tige belêzen man. Hy wie tsjerke-
histoarikus, wie Tolstojaan, hie publisearre oer easterske godstsjinsten en die oan 
spiritisme. Dy easterske tinkwrâld en dat spiritisme hie ek Jan syn belangstelling. En 
as hy en de dûmny tegearre oant yn de nacht op de studearkeamer sitten hienen te 
praten, makken se foardat Jan wer nei hûs moast, grif tegearre noch in slach oer it 
tsjerkhôf.  
 
Annie en Heleen 
Mar der wie ek noch immen oars dy’t er op de pastorij moete: Annie har âldste suster 
Heleen. Doe’t er mei har yn de kunde kaam, rekke er op slach fereale. Sneu fansels 
foar Annie, mar it wie net oars. It hat lykwols in hiel koarte ferkearing west, want al 
gau hie Heleen yn de rekken dat Jan wol in hiele nijsgjirrige jonge wie, mar dat hja 
dôchs net echt by elkoar pasten. Dat sadwaande makke hja it út en reizge dêrnei al 
gau-eftich ôf nei Londen, om dêr te tsjinjen as gûvernante by de Nederlânske 
dûmnysfamylje Baart de la Faille. Yn dyselde snuorje gong Jan Slauerhoff nei 
Amsterdam om dêr medisinen te studearjen. Wol is der sûnt dy koarte ferkearingstiid 
in freonskiplike relaasje bleaun tusken Jan en Heleen. Oer Heleen en syn gefoelens 
foar har, mar ek oer de sfear op de pastorij hat er in tal gedichten skreaun, dy’t hiel 
bysûnder binne en dy’t dus pleatst wurde moatte yn Jorwert. Foar it gedicht 
‘Landelijke liefde I’ dat er yn syn studintetiid skreaun hat, hat er de poëzijpriis fan 
de stêd Amsterdam krige.  
 

Landelijke liefde I  
 
Wij stonden gebogen over de vliet; 
Daaronder leken onze gezichten 
Ziende uit een toekomst, toen een lichte 
Rimpeling ons glimlachen liet: 
 
Ons spiegelend zooals wij niet 
Meer konden zijn. Nooit meer? Ik vroeg haar: 
‘Laat alles worden zoals vroeger.’ 
Zij gaf geen antwoord. Haar voetje stiet 
 
Een steen in ’t water en terstond 
Verdwenen we. Zoo was ’t altijd: 
Verschijnen, verdwijnen, weerzien, afscheid, 
Zoeken in elkaars oogen en mond. 

S lauerfhoff  en Jorwert (3)  

De Tolstojanen binne 
neifolgers fan de 
filosofyske en religieuze 
ideeën fan de Russyske 
romanskriuwer en tinker 
Lev Tolstoj (1828 - 
1910). Tolstoy's fisys 
waarden foarme troch 
yngeande stúdzje fan de 
wurden fan Jesus 
Kristus yn de 
evangeeljes, benammen 
de Berchrede. 
De Tolstojanebeweging 
is stifte troch Tolstoj 
syn bêste freon en 
fertrouwensman, 
Vladimir Tsjertkov 
(1854-1936). 
Tolstoi sels hat him 
altyd ferset tsjin it 
ynstitúsjonalisearjen 
fan syn lear. 
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De pastorij fan Jorwert yn 
it begjin fan de 20ste ieu 



 
Een zoen, niet bij machte kortstondige weelde 
Te geven, dien alleen het voorgevoel 
Van wellicht voor ’t laatst te doen 
Een zekere ernstige wellust verleende. 
 

By dit gedicht moast ik yn Jorwert altiten tinke oan it plakje hielendal efter yn de 
tún. In romantysk plakje efter it strewel, ûnder de beammen en oan it wetter fan it 
de Jorwerter feart. Ik lies dit gedicht dêr dan wolris foar oan Slauerhoff-gasten en dan 
begûn suver as fansels dat hiele bysûndere plakje oan it wetter it natuerlike dekor te 
foarmjen foar dit dat prachtige en sa weemoedige gedicht. Datselde jildt ek foar it 
gedicht Landelijke liefde II. 
 

Landelijke liefde II 
 
Op de golven vindt de zon verstrooiing, 
Langs basaltblokken en sloepen voor 
Anker trekt de vloed een vage voor, 
Zacht schuim spoelt tegen de stenen glooiing. 
 
Achter moerbeibomen ligt haar huis, 
Een hardstenen, hoog begroeide hoeve 
Door den moestuin naar de lage oever 
Daalt een pad van blinkend schelpengruis 
 
In de gevelspits heeft zij haar kamer: 
Schuins verloopt de zware bruine balk 
Naar een muur van schilferende kalk. 
Kamerrozen staan voor beide ramen. 
 
‘k Weet haar levenswijs: namiddags laat 
Ligt zij stil in omsloten zwoelte 
En geniet zich in ontbloote koelte 
Of wisselt langzaam van gewaad. 
 
Ik hoor tonen, ver, als door een kier; 
Zit zij niet van Sylvia te zingen 
Met die stem van herfst en schemeringen 
Voor het langzaam en ontstemd klavier? 
 
Wonder zou het zijn: haar weer bezoeken, 
’n Andere, of de vroegre weer te vinden: 
Grillig droef of innig onverschillig. 
Nam ze ’t leven, wacht ze nog gewillig? 
Ik zal het geluk maar liever zoeken  
Achter de einder, in de verte, in de blinde.   

 
Yn it earste fers sitte bylden dy’t grif ûntliend binne oan Flylân, dêr’t er ek faak hinne 
gong. Mar by de oare fersen binne wy wer yn Jorwert. De pastorij siet destiids ûnder 
de klimmer en de tún rint skean fan de terp ôf nei it wetter fan de Jorwerter feart. 
De brune balken en de muorren mei de skulferige kalk wienen yn ús tiid rûnom op de 
souder en de souderkeamers oan te wizen. It paadsje mei de núnders bestie allinne yn 
de fantasij fan de dichter (Letter haw ik sels dat paadsje oanlein). Wat dat liet oer 
‘Sylvia’ oanbelanget, dat is wol histoarysk. Heleen hat my persoanlik meidield (dêr 
kom ik letter noch op) dat hja yn har jeugd graach piano spile en dêrby dan graach 
dat liet An Sylvia  fan de komponist Franz Schubert sjonge mocht. Jan Slauerhoff hat 
om samar te sizzen efter yn de tún by it wetter stien en sa fan fierrens troch in      
iepensteand rút Heleen dat liet sjongen heard. Romantyk, net te min! Romantysk is ek 
it weemoedige tema fan twa minsken dy’t o sa’n langst hawwe nei elkoar, mar dy’t 
spitigernôch net foar elkoar ornearre binne en dêr dan ûnder lije. Yn it lêste fers is 
sawol dy langst te finen, as ek de pine om de skieding en it sykjen fan it gelok earne 
oars, op in oar plak fier fuort. 
 
     Rienk Klooster   
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De famylje Ris Lamberts. 
Efter, tredde fan links: Annie. 

Efter, twade fan rjochts: Heleen 



Yn it seizoen 2009/2010 betochten de Remonstranten libben en tinken fan 
Jacobus Arminius. Syn namme kaam de ôfrûne tiid noch al ris foar yn kranten, op 
it ynternet en de televyzje. En no dus ek yn de Earn. Men soe him de foarnaam-
ste tsjerkfaar fan de Remonstranten neame kinne. Arminius waard yn 1559 berne 
yn Oudewater, yn in tiid dat men noch benaud wie foar heksen. Yn Oudewater is 
de Waach dêr noch in oantinken fan. It wienen roerige tiden, polityk likegoed as 
tsjerklik. Der fûnen grutte feroarings plak. Yn 'e polityk wie dat de 
Tachtichjierrige oarloch en tsjerklik wie de Reformaasje noch yn folle gong. 
 
Foarrinders fan de Reformaasje 
De bekendste man fan de Reformaasje is fansels altyd noch Luther. Al tinke wy 
yn Fryslân ek fuortendaliks oan Menno Simens. 
Harren ideeën kamen net samar út de loft fallen. Al oan de ein fan de 14e ieu 
kaam de Moderne Devoasje op, mei as grûnlizzer Geert Grote. Hy stifte yn 
Dimter earst de mienskip fan de 'Zusters des Gemeenen Levens' en koart dêrnei 
ek de 'Broeders des Gemeenen Levens'. Dizze mienskippen - fan net-geastliken - 
hâlden har dwaande mei de soarch foar stúdzje fan de jongerein en it 
ferbetterjen fan libbensomstannichheden fan de befolking. Letter soe út dizze 
mienskippen it kleaster Windesheim ûntstean, mei in 'dependânse' op de 
Agnietenberch yn Swol. 
Al by dizze Geert Grote fine wy de gedachte dat elk minske sels ferantwurdlik is 
foar syn of har eigen sieleheil. Dêrom hoechden de bruorre- en suster-
mienskippen gjin kleastergelofte ôf te lizzen. Al koe de biskop fan Utert dat net 
sa wurdearje en besocht er tsjerklike maatregels te nimmen. Mar faaks makke er 
krekt sá de Moderne Devoasje wol ta paadsljochter foar de Reformaasje en de 
dêrmei mank geande konflikten met de paus. 
Dan wienen der ek noch Erasmus, Wessel Gansfort en Rudolf Agricola, saneamde 
Bibelske Humanisten (oars net te betiizjen mei de Humanisten fan no; it Bibelsk 
Humanisme propagearre in persoanliker belibjen fan it leauwen as âlderwenst.)  
Dizze noardlike humanisten wienen net allinne betûft yn it Latyn, hja makken ek 
stúdzje fan it klassike Gryksk en Hebrieusk om sa de Bibel yn 'e oarspronklike 
talen bestudearje te kinnen. Ek dat sljochte - ûnbedoeld - it paad nei de 
Reformaasje, dy't har oantsjinne mei Luther, Kalvyn, Zwingli en ek Menno 
Simens, om de fernaamste en bekendste te neamen. 
 
Arminius syn ‘studintejierren’ 
Yn sa'n tiid waard Arminius berne. Ik sei it al: polityk en religieus in roerige riid. 
Arminius hie in helder ferstân en om 1572 hinne - doe't Oudewater troch 
opstannelingen oerweldige waard - teach er nei Utert om dêr te studearjen. Hy 
kaam dêr yn de kunde mei Snellius, dy't yn Marburg heechlearaar yn de wiskunde 
wie. Troch dizze Snellius kaam Arminius yn Marburg telâne. Aldergelokst, want it 
skeelt net folle of wy hienen nea fan Arminius heard. Want in grut part fan syn 
famylje kaam om doe't op 'e 7e fan rispmoanne 1575 de Spaanske troepen 
Oudewater besetten. It jier derop kaam Arminius werom nei Hollân as studint 
oan de krekt oprjochte Universiteit fan Leiden. Arminius wie in opfallend goede 
studint, dat hy krige in beurs om fierder te studearjen yn Genève, by Theodorus 
Beza, de opfolger fan Kalvyn. 
 
Treast troch en spul oer de predestinaasjelear 
Doe't er klear wie mei syn stúdzje, krige er in berop as dûmny yn Amsterdam. 
Al gau oppenearre er him dêr mei krityk op de predestinaasjeleer. Troch syn 
stúdzje yn Genéve wist er hiel goed wêr't er it oer hie. Mar troch syn frije 
ynterpretaasje fan dizze lear krige er yn Amsterdam al ridlik gau spul mei syn 
kollega Petrus Plancius. 
Dy rûzje waard yn 1593 delbêde. Mar, sa die wol bliken, net fergetten. 
Want doe't Arminius yn 1603 - tsien jier letter dus - yn Leiden beneamd waard as 
heechlearaar Teology, aksele syn kollegaheechlearaar Gomarus, slim tsjin. Sawat 
fuortendalik hienen hja spul. Al wer, of noch hieltyd, oer de predestinaasjeleer - 
de foarbeskikking -, dy't yn it wurk fan Kalvyn sa'n foaroansteand plak ynnimt. 
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Arminius:  syn betsjutt ing foar  ús  

Jacobus Arminius 



Al wie dat noch net sa sintraal as letter yn it otterdokse Kalvinisme. Kalvyn syn 
bedoeling wie benammen pastoraal, yn in tiid fan ferfolging fan Protestanten: 
hoe swier as hja it ek te ferduorjen hienen, hja wienen yn Gods hân. 
Dat leauwen wie ek foar de minsken yn Hollân yn de dagen fan Arminius tige 
wichtich. Ommers, de Spanjerts hâlden hjir hûs. En de Kontrareformaasje 
besocht om de protestanten te ferjeien. Middenmank alle ûnwissichheden fan it 
libben mocht men leauwe dat men wis wêze koe fan God. En sûnt 1574 binne dat 
dan ek de wurden dêr't de tsjerketsjinst mei begjint: ‘Ús help is fan God, dy't 
himel en ierde makke hat, dy't trou bliuwt oant yn ivichheid en dy't it wurk fan 
syn hannen net slûpe lit’. Dyselde gedachte komme wy ek tsjin yn Gesang 304: 
 

De Hear is trou, syn plannen binne wis. 
Hy kiest wa't sines binne en ropt har namme. 
Dy't wit wat no en yn 'e takomst is, 
Hy hâldt syn wurd en lit gjinien beskamme; 
en de ieuwen troch fiert Hy syn plannen út 
nei fêst beslút. 
 

Predestinaasje: treast of benearing? 
Moaie, treastfolle gedachten. Wis. God ropt wa't sines binne. Mar as men der 
fierder oer neitinkt - en dat dienen de teologen dy't nei Kalvyn kamen - dan kin 
dat betsjutte dat der dus ek minsken nèt sines binne (de lear fan de dûbele 
predestinaasje). Kalvyn hie dêr ek wol wat oer sein, mar by him lei de klam op 
de treast fan it wól útkard-wêzen. Syn opfolgers makken dêr in strang, 
beëangjend, systeem fan. En dát wie no krekt wêr't Arminius him tsjin fersette. 
Want wêr bliuwt dan de God dy't op it foarste plak dôchs in genedich God is, dy't 
út is op it heil foar syn minsken? Mar soe it leauwen fan minsken dêr dan neat 
mei te krijen hawwe? 
Dat wie in gefaarlike gedachte, want sokssawat as it dwaan fan goede wurken 
wie perfoarst net tige protestantsk. De tsjinstanners fan Arminius besochten dan 
ek om him troch rabberij fertocht te meitsjen, as soe er der roomske ideeën op 
nei hâlde. Op 't lêst hie er ek noch by de paus op besite west . . . 
Arminius besocht om te begripen hoe't is sit mei Gods soevereine frijheid, dy't 
dôchs gjin eigenwille wêze koe, en hoe't de minsklike frijheid dy't, hoe beheind 
faaks ek, de minske makket ta ferantwurdlik wêzen, by steat om in kar te 
meitsjen dy't der ta docht. En as minsken ta leauwen kaam wienen, koene hja 
dat dan ek net wer kwyt reitsje?  
Hoe koe er al dizze gedachten en fragen út it leauwen, it tinken en de 
ûnderfining yn it lyk bringe? Sa socht er nei in oar model predestinaasjeleer. 
Foarop: God, dy't neffens ivich, net te ferbrekken beslút, Kristus stjoerd hie om 
alle minsken te ferlossen. It leauwen wie dus allinne genede, in geskink fan God.  
Mar . . . (en dêr is it momint fan frijheid fan de minske) men kin dat geskink ek 
foarbygean litte. It is allegearre genede, mar de minske hat de kar om dêr ja op 
te sizzen. God jout it heil en de genede, mar de minske moat it sels oannimme. 
En dêrmei kaam ek al wer in oare gedachte op: soe de minske dan it leauwen en 
it heil ek wer ferlieze kinne? 
 
Tinkend leauwe 
Hjir woe er graach mei oare teologen oer yn petear, mei de Bibel iepen op 'e 
tafel. Hy woe net allinne samar leauwe, mar ek syn ferstân brûke. En boppedat: 
hy doarst it oan om fragen te stellen. Want de wierheid gie him boppe de 
doktrine. En sa waard er de foarrinner fan in mear rasjoneel Kristendom, in 
'tinkend leauwen'. Hy ferbûn dat mei ferdraachsumens. En yn dat spoar binne syn 
neifolgers fierder gien. Noch altyd is foar Remonstranten dizze spreuk, nei alle 
gedachten fan in Armeenske hillige út de 12e ieu, wichtich: 'ienheid yn it nedige, 
frijheid yn it net-nedige en yn beide - of yn alles - de leafde'. 
Fan Arminius kinne wy ek hjoed-de-dei noch altyd leare dat it doel hat en stel 
krityske fragen, om hert èn ferstân te brûken, ek wat it leauwen oanbelanget. 
Ek al wurde wy it faaks net iens, lit ús foaral nei inoar harkje, mei inoar yn 
petear bliuwe en inoar respektearje. Want sa earje wy God en de neitins oan 
Arminius. 
   Wietske Tinga 
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Predestinaasje of 
útferkiezing is in 
religieus begryp 
oangeande de relaasje 
tusken it begjin fan alle 
dingen en it doel dêr-
fan. De religieuze 
lading fan it begryp 
ûnderskiedt it fan idee-
en lykas determinisme 
en frije wil. De lear fan 
de útferkiezing giet oer 
Gods beslút ta skepping 
en it ûnderhâlden fan 
dy skepping; 
ek de bestimming fan 
elk minske wurdt ta de 
útferkiezing rekkene.  
 
It leauwen yn 
predestinaasje komt 
fuort út de lear fan 
Kalvyn oer de 
soevereiniteit fan God. 
De predestinaasjelear is 
as kristlik tema nau 
ferbûn oan de 
fersoeningslear. 
Dy hâldt yn dat Jezus, 
as de Kristus, mei syn 
krúsdea plakferfangend 
boete dien hat foar de 
sûnden fan de minsken 
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Foar it jier 2010 – 2011 hat de Earnewâldster Rûnte as tema keazen ‘it meanfjild en 
de seine’ oer otterdokse en ûnotterdokse opfettings oangeande de persoan Jezus 
Kristus: de striid oer de Kristology. 

  
  28 septimber 2010 Drs. J. Greven 
  Een eeuwig dilemma: daalt God in Jezus af naar ons, 
  mensen? Of stijgen wij mensen in hem op tot God? 
 
  2 novimber 2010  Prof. dr. C. J. den Heyer 
   Waarom werd de mens Jezus van Nazareth 
   uitgeroepen tot Zoon van God, ja zelfs tot God? 
 
  30 novimber 2010  Prof. dr. C. J. den Heyer 

   Het Jezusbeeld in de gnostische literatuur. 
 
  11 jannewaris 2011  Dr. R. Klooster sil sprekke oer: it Kristusbyld yn de 

   Grinzer teology en by de modernen.  
   (dizze lêzing is yn it Frysk) 
    

  8 febrewaris 2011  Dr. L.H. Westra, patristikus en dûmny te Lollum c.a., 
sil sprekke oer de opfettings oangeande de persoan 
Jezus Kristus by de iere tsjerkfaars.  
 (dizze lêzing is yn it Frysk) 

 
  8 maart 2011  Prof. dr. E.P.N.M. Borgman, heechlearaar ‘teology 
    fan de religy, yn it bysûnder fan it kristendom’ oan ‘e 
    Universiteit fan Tilburg. 
    Titel: Een herinnering die toekomst opent. Valt het 

   christendom opnieuw te zien als de aankondiging van 
  Gods toekomst? 

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

Earnewâldster Rûnte 2010 — 2011 

 
Twa paden wieken yn in giel woud, 
En spitich, ik koe net beide nimme 
En wês ien rinner, sa oanklaud 
Eage ik it iene ôf oant it fierste hout 
Dêr’t it bochte fan it each fandinne, 
 
Doe naam ik it oare, as like goed, 
En miskien noch wol it bêste, 
Om’t it gerzich wie en woe in foet; 
Lykwols, ek dêr woeks fertrape krûd, 
Op beide woe de slyt wol rêste, 
 
En op sawol it iene as it oare lei 
Dy moarn farsk blêdeguod rûnom. 
O, it earste naam ik wol in oare dei! 
Mar wittend hoe't wei giet nei wei 
Twifele ik, en kom noait wer werom.  
 
Earne ieuwen en ieuwen letter rik  
Ik tebek en sis suchtsjend hoe’t it gie: 
Twa paden wieken yn in bosk, en ik – 
Ik naam it minst bereizge stik, 
En dat makke it hiele ûnderskied. 

    It paad net nommen 
Robert Lee Frost 
(San Francisco, 1874 – 
Boston 1963) wie in 
Amerikaansk dichter. 
Hy hat 4 kear de Pulitzer-
priis wûn. 
De ynspiraasje foar syn 
wurk helle er benammen 
út de natuer, it waar en it 
lânskip fan New England, 
dêr’t er wenne. 
Yn ienfâldich opboude 
gedichten ûndersiket er 
komplekse maatskiplike 
en filosofyske tema’s. 
Ien van zijn bekendste 
gedichten is The Road Not 
Taken. De oersetting is 
fan Abe de Vries. 



Op tiisdei 2 maart lêstlyn hat de Earnewâldster Rûnte 
har tsienjierrich bestean fierd — en it program fan it 
winterskoft 2009 — 2010 ôfsletten mei in feestlike jûn  
yn de teaterseal fan Buitenplaats It Wiid yn Earnewâld. 
Neist de fêste dielnimmers fan de ER wienen der noch 
hast 150 oaren op ôfkommen. 
Elkenien waard wolkom hjitten mei kofje en gebak en 
fansels in feestlik iepeningswurdsje. 
De organisaasje hie foar dizze jûn sjongeres Lija Hirsch 
útnoege. Hja song har lieten mei begelieding fan Gertru 
Pasveer op ‘e harpe en fan Peter de Leeuw (fioele). 
De bekende dûmny Nico ter Linden fertelde koarte   
anekdoates en wiisheden fan de chassidiem (in joadske 
tradysje út East-Europa. De humor en de ienfâld, de  
wiisheid en de leafde, dy’t yn al dy ferhalen nei foaren 
kaam, koe alle bywêzigen de hiele jûn yn ‘e besnijing 
hâlde. Benammen troch de kombinaasje fan musyk en ferhalen kinne de ER en al har 
gasten weromsjen op in tige slagge jûn. 
De reaksjes fan de bywêzigen wienen tige posityf. Immen sei, dat er der stil en     
rêstich fan wurden wie. Dat fine wy, yn in tiid dat alles drok en hastich moat, wol in 
komplimint dat wy even neame wolle. 
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Joadske wiisheden en Jiddyske musyk 

Fan links nei rjochts: 
Nico ter Linden, Peter de 

Leeuw, Lija Hirsch en 
Gertru Pasveer 

 
Foto © Bart Dertien 

Op dit stuit hat de Earn al mear as 120 beteljende abonnees. Dat is mear as wy tocht 
hienen: ús doelstelling foar ein 2010 wie 100, dus dêr sitte wy al boppe. 
Mar om de eksploitaasje fan de Earn wat kostedekkender te meitsjen ha wy op de 
lange doer ferlet fan 200, leaver 250 abonnees. 
No is de redaksje der perfoarst wis fan, dat der belangstelling is foar in blêd as de 
Earn. Sels as wy rekken hâlde mei de beheinende faktor, dat net elkenien hjoed-de-
dei mear (goed) Frysk lêze kin. Nee, it probleem is folle earder, dat wy net witte wêr 
oft ús takomstige abonnees sitte. En sy witte net iens dat de Earn bestiet. 
Dêrom docht de redaksje jitris in berop op al ús lêzers om nije abonnees te finen. 
By it opjaan fan in nije abonnee krije jo fan ús it ûndersteande nijsgjirrige boekje 
kado. It is skreaun troch redaksjelid Yvonne Hiemstra en geregeld meiwurker Abe de 
Vries. 
Ek as jo it adres fan in mooglike nije abonnee trochjouwe en dy jout him/har op foar 
in abonnemint, stjoere wy jo letter sa’n boekje ta. Wy rekkenje op jim meiwurking! 
Nammen en adressen kinne lykas altyd trochjûn wurde oan Tine van Minnen. 
 
 
Yvonne Hiemstra / Abe de Vries 
Waar het hart in licht en klei klopt 
Trije spirituele reizen yn Noardeast-Fryslân 
 
Yn de auto, op ’e fiets of te gean lâns de moaiste midsieuske tsjerken en 
religieuze plakken yn it lân fan Bonifatius. 
It lege noardeasten fan Fryslân, mei de âlde stêd Dokkum yn it hert, hat in 
ryk religieus ferline en telt tal fan wûndermoaie tsjerken en tsjerkjes. 
Dûmny Yvonne Hiemstra en fotograaf Abe de Vries stippelen trije rûtes út 
bylâns de hichtepunten fan it iere kristendom yn Dokkum en omkriten. 
Ûntdek it tsjerkje fan Jannum of de kleasterkapel yn Sybrandahûs, sjoch hoe 
prachtich it ljocht falt yn de skitterjende 12e ieuske romano-goatyske tsjerke 
fan Hantumhuzen! It hânsume boekje bringt jo ek nei ferskate lytsere musea 
yn it lân dêr’t it hert kloppet yn ljocht en klaai. 
 
Ds. Yvonne Hiemstra (34) is predikant fan de menniste-remonstrantske 
gemeente yn Dokkum, foarsitter van het FOWE en koördinator fan Markant 
Friesland, in gearwurkingsferbân fan 22 lytsere musea yn Noardeast-Fryslân. 
Abe de Vries (45) is dichter, skriuwer, sjoernalist, útjouwer en fotograaf. 

Mear abonnees foar de Earn 



De twadde ôflevering fan in rubryk dêr’t minsken yn fertelle oer har persoanlike 
leauwen. Dizkear it wurd oan Annebouk Veurman út Aldtsjerk. 
 
Foarút  sjen!  
Wêr’t ik foar stean? Om mei myn wurden en dieden sjen te litten wat my besielet en 
ynspirearret! Om op myn manier, mei myn mooglikheden en ûnmooglikheden, yn de 
tiid fan libjen dy’t ik krij, wat sichtber te meitsjen fan dat ryk, dat keninkryk fan de 
Ivige God, dy’t de boarne fan libben, ljocht en leafde is foar minsken fan alle tiden.   
Yn ús tiid liket dat in hiele opjefte (mar wie it dat eins yn alle tiden net?), want wy 
libje yn in tiid, dêr’t it leauwen en it by in leauwensmienskip hearren, net (sa)      
gewoan mear is. Tsjerke en steat binne skieden (dat wie ien fan de doelen fan de 16e 
ieuske doperske beweging) en dat makket dat wy ús wolris wat ûngemaklik fiele, 
want wa wol no noch nei ús harkje? Wa wol noch mei ús meidwaan? Oan wa kinne wy 
ús boadskip fan Gods frede noch kwyt?  
Mienskippen reitsje dêrtroch wolris wat yn’ e kramp. It tinken giet foaral út nei hoe 
lang noch, wa sil aanst de doar ticht dwaan? En de dieden binne benammen nei    
binnen rjochte, nei it yn stân hâlden fan wat west hat en wat der no noch is.      Fan-
sels begryplik en och sa minsklik (en dat jildt likegoed foar my): it falt net ta om 
foarút te sjen en wy witte wat we no ha, mar net hoe’t it komme sil. 

 
Iona yn Skotlân 
Om der oars nei te sjen en der oars mei om te gean hawwe wy net 
allinne bibelske (want dit is fan alle tiden) mar ek hjoeddeiske 
ynspiraasjeboarnen nedich. 
En dêrom mei ik sa graach nei it eilân Iona gean. Nei de Iona  
Community. Want dy sjocht dizze tiid net as in krisis, mar as in 
kâns, as in mooglikheid. Dy sjocht de tiid dêr't wy yn libje net sa 
sear as in driging, mar earder as in útdaging. Dizze tiid daget ús 
út, daget de tsjerkemienskippen út, daget elts fan ús dy’t leaut, 
út om (nije) wegen te sykjen om it evangeelje yn ús tiid stal te 
jaan op it plak dêr’t wy libje. 
De lêste jierren wurdt de Iona Community ek yn Nederlân wat  
bekender en dan benammen troch de lieten. Der binne al twa  

Nederlânske bondels en yntusken is der ek in Fryske bondel útjûn.  
Dy lieten binne it produkt fan ien fan har doelstellings en dat is liturgyfernijing. Yn 
de eagen fan de Iona Community is liturgy net eat dat mar ien kear bart, mar krekt in 
konstant trochgeand proses (lykas Gods skeppend hanneljen konstant trochgiet).   
Hieltiten wêr moatte wy besjen wat noch goed is en dat behâlde en fernije wat net 
mear foldocht, net mear past, by ús yn ús tiid. Sa hâlde wy tradysjes en leauwen 
libben. Sa komme wy tefoaren dat wurden deade wurden wurde, wat letters op 
papier. En sa kinne wy der ek foar soargje dat dy âlde skriftwurden wêr iepen geane, 
dat dy wer wat te sizzen hawwe foar minsken fan no (want dy âlde wurden binne net 
allinne foar doe skreaun, mar likegoed  foar ús no bedoeld; se hawwe noch altyd 
wearde). Sa wurde it wurden, dy’t mei ús mei geane op ús libbenswei.  
 
Wolkom yn ús fermidden 
Noch in pear wiken, dan geane wy der wer hinne. Foar de tredde kear nei Iona. 
Hawwe wy der yn 2004 en 2007 in wike as “gast” hinne west, no geane wy seis wiken 
lang en soargje wy der mei tal fan oare frijwilligers foar dat al dy ferskillende    
minsken fan oeral wei dy’t dêr hinne komme, harren dêr wolkom en thús fiele.  
Want dat is it earste. Dêr begjint it goede boadskip mei, op Iona of yn ús eigen    
leauwensmienskip: mei wolkom wêzen yn ús fermidden. 
Hjir meist der wêze sa ast bist, sa ast leaust! 
Dêr stean ik foar! En dêr gean ik foar! 
 
  Annebouk Veurman, Aldtsjerk 
  Foargonger menniste gemeenten Hallum en Stiens 
 

Iona Community: www.iona.org.uk 
Nederlânske Ionagroep: www. ionagroep.nl 
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Hjir  stean ik  foar!  

Gebouwen fan de Iona 
Mienskip op it eilân Iona 

yn Skotlân 



Tsjerketsj insten 
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Datum Tiid  Foargonger    Plak, omskriuwing  
Earnewâld 
  2 Maaie 09.30 oere Dhr. W. Tjerkstra, Snits  Frysk Oekumenysk Wurkferbân 
  9 Maaie 09.30 oere Ds. J. Zonneveld, It Hearrenfean  Fryske tsjinst 
16 Maaie 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst 
23 Maaie 09.30 oere Drs. J. Veenstra, De Rottefalle  Fryske tsjinst, Pinkster 
30 Maaie 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst 
 
 6 juny 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Frysk Oekumenysk Wurkferbân 
13 juny 09.30 oere Dhr. J. Koops, Easterwâlde  Fryske tsjinst 
20 juny 09.30 oere Dhr. L. Durksz, Grins  Fryske tsjinst 
27 juny 09.30 oere Dhr. P. Fortuin, Deinum  Fryske tsjinst 
 
 4 july 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Frysk Oekumenysk Wurkferbân 
11 july 09.30 oere Ds. Y. Hiemstra, Feanwâlden  Fryske tsjinst 
18 july 09.30 oere Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst 
25 july 09.30 oere! Dr. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst (wizige begjintiid!) 
 
Itens 
30 Maaie 10.00 oere Ds. H. Wagenaar, Wurdum  Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens 
Juny, July en Augustus  Gjin tsjinst 
 
Sleat, Wurkferbân Swh 
23 Maaie 19.30 oere Pastoar J. Brouwer   Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
20 Juny  19.30 oere Pastoar J.R. van der Wal  Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
18 July  19.30 oere Da. W. Beuker    Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
 

Hegebeintum 
 2 Maaie 09.30 oere Da. de Boer-de Boer, Easterein  FOW Hegebeintum 
 6 Juny 09.30 oere Ds. Y.Hiemstra, Feanwâlden  FOW Hegebeintum 
 4 July 09.30 oere Ds. Simonides, Burdaard  FOW Hegebeintum 

Kopij  foar  de fo lgjende Earn 
Kopij foar de folgjende Earn kin foar 5 juny 2010 ynlevere wurde by Tine van Minnen 
(E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl). De redaksje wiist der op, dat stikken wol ris 
ynkoarte wurde (moatte). Wy stelle it tige op priis as der by de artikels passende 
foto’s ensfh. meilevere wurde.   De redaksje         
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Okkerdeis hat dûmny Klooster de Herfoarme tsjerkeried fan Earnewâld op de hichte 
brocht fan it feit, dat syn ferhâlding mei de tsjerkeried fan Westerwert safolle 
minder wurden is, dat er de klassis fersocht hat om him frij te stellen fan syn wurk. 
Dat is foar Earnewâld ek fan belang, om’t dûmny Klooster troch in gearwurkings-
oerienkomst mei Westerwert foar 25% oan Earnewâld ferbûn is. 
Sûnder hjir yn te gean op de yn Westerwert riisde problemen fynt de tsjerkeried, dat 
ús gearwurking mei dûmny Klooster al mear as 25 jier treflik is en dat wy him yn 
Earnewâld noch net graach misse wolle. 
 
De tsjerkeried hat dêrom in gemeentejûn byinoar roppen en de gemeenteleden 
advisearre om in berop út te bringen op dûmny Klooster foar in tsjinstferbân fan 33% 
(it minimum yn de PKN). Dy gemeentejûn hat west op moandei 26 april lêstlyn en de 
bywêzige leden ha (op ien blanko stim nei) allegear foar dat ústel stimd. 
De tsjerkeried sil no útein sette mei de fierdere beroppingsproseduere. 
It bestjoer fan it Wurkferbân is tige wiis mei dit beslút fan de Herfoarme Gemeente 
fan Earnewâld, om’t ek wy ús in Wurkferbân, Earn en Earnewâldster Rûnte amper 
foarstelle kinne sûnder syn entûsjaste ynset. 

Gemeente foar berop Ds. Klooster 
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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 

Wâldyk 9, 9294 LG  Aldwâld 

Tillefoan (06)  20 60 04 09 

E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl 

 

Ûnder redaksje fan: 

Dr. Rienk Klooster, (058) 251 94 25 

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

Tine van Minnen 

Drs. Yvonne Hiemstra, 

E-post: yvhiemstra@hetnet.nl 

Jan Lautenbach, (06) 10 92 48 08 

E-post: jan.lautenbach@kpnplanet.nl 
 

FOWE bankrekken: 34.98.14.058 
 

ISSN 1878 - 4348 

In  l iet  fan Fedde Schurer  

Meidielings fan it Wurkferbân 

In spyltúch bin ik yn Gods hân 
ik sjong fan frede en ljocht 
en de deemoedigen fan ‘t lân 
bring ik in bliid berjocht 
 
De bûgden ûnder soarch en smert 
sil romte en rykdom ha 
ik sjong de brutsenen fan hert 
wer freugde en útsjoch ta. 
 

 

Fedde Schurer 
 
Foarich jier hat Hindrik van der Meer 
in ynlieding foar de wurkferbannen 
oer dichter/skriuwer/sjoernalist/
politikus Fedde Schurer (1898—1868) 
hâlden. 
Neist syn oare dichtwurk hat Fedde 
Schurer ek tal fan religieuze gedichten 
en lieten skreaun. 
Yn dat ferbân binne benammen it 
‘Frysk Psalm– en Gesangboek’ en 
‘De gitaer by it boek’ fan belang. 
De toan fan bygeand liet lit in grut 
ferskil yn ‘tiidgeast’ sjen tusken doe 
en hjoed-de-dei. 

 
Jeften 
De ponghâlder, Koos Landheer, wol jitris elkenien betankje foar de 
rejale jeften dy’t guon minsken nei ús oermakke hawwe. 
 
Utgeande jeften 
It Wurkferbân hâldt yn har tsjinsten kollektes foar de stifting 
Sviatoslav. Dy’t mear witte wol oer de besteging fan dat jild, 
soe ris sjen kinne op www.sviatoslav.com 

 
Ik spylje alle finz’nen foar 
it âlde frijheidslied 
ik spylje foar de tichthûsdoar 
salang’t dy iepen giet. 
 
Ik sjong foar elke earme siel 
dy’t yn it leed ferslacht 
fan de alderearste sinnestriel 
en ‘t wiken fan ‘e nacht 
 
Ik sjong, ik sjong foar rap en rút 
yn dizze goud’ne moarn: 
o minsken, strûp jim fodden út 
en lûk de feestklean oan. 
 
Ik sjong it wurd oer berch en dún 
fan libben en behâld — 
en moarn dan romje wy it pún 
en bouwe in nije wrâld. 

Foar mear 
ynformaasje: 

www.fowe.org 


