
 

Sjueryferslach Krúspunt Priisfraach 2016    -     ôfskie / fertriet / rou 

- Tsjerkeliet foar de gemeente (mienskiplik, solo of foar koar) 

 

De sjueryleden fan ‘e Bernard Smildepriis 2016 binne ta de konklúzje kommen dat dit jier gjin priis útrikt wurde kin. Fan 

de 25 ynstjoerde teksten – wat op himsels in moai oantal wie - kaam net ien boppe de midsmjitte út. 

In grut part foel fuort al ôf om ’t de tekst net foldie oan de betingsten. In tsjerkeliet moast it wurde, oft dat no mei de hiele 

gemeente, in koar of solo songen waard, dat makke dit jier gjin ferskil, mar dat it hoe dan ek troch in gemeente droegen 

wurde koe, wie al wichtich.  

 

Dêrmei moasten al flink wat ynstjoeringen oan ‘e kant lein wurde. By dat steapeltsje kamen de teksten telâne dy’t neat 

mei it leauwe te krijen hiene. De natuer waard hjir en dêr as eftergrûn of metafoar brûkt, mar sa’n tekst wie net de 

bedoeling. Dan wie der noch de kategory ‘te persoanlik’. By dy lêste teksten waarden wy wolris rekke troch in pear rigels, 

mar dêr stie dan wer tsjinoer dat de taal, de styl of in wat bryk brûken fan bylden it gehiel ôfbrek die. 

Wy hiene wol respekt foar de moed fan guon skriuwers om mei sa’n tear ûnderwerp nei bûten te kommen. It wie dúdlik 

dat der no en dan in protte wurk en gefoel yn stutsen wie en dat die ús deugd. Oan de oare kant sieten der teksten by 

dêr’t wy wier neat mei koene 

 

Op 3 teksten hawwe wy wat langer omkôge, mar úteinlik binne ek dizze lêsten ôffallen. Ien fan dizze teksten wie moai 

ienfâldich, rûn goed, einige mei in treastryk byld , mar gong ús tefolle út fan de minderweardichheid fan ‘e minske. In oare 

skriuwer makke gebrûk fan in pear rigels út de psalmen, dêr ’t God ús triennen opheint yn syn krûk, in byld dat net in soad 

foarkomt en op himsels hiel moai past by rou en fertriet. De tekst foel lykwols ôf om ’t yn it ferfolch ûnder oare it feroarjen 

fan triennen yn wyn ús teologysk dochs net hielendal ferantwurde like. De lêste fan dizze trije teksten wie in liet dat ús 

rekke. It waard presintearre op in bekende wize en paste op dy muzyk. De ynhâld gong oer it fertriet om in ferstoarn bern, 

in suver teare tekst, ynfielber en nettsjinsteande de swierte fan ‘e rou hoopfol. Wy koene hjir dochs net in priis oan 

takenne. De grammatika doogde net hielendal en it wie te yntym en ienpersoans om troch de gemeente sjonge te litten. 

 

Foar ús wiene nêst de betingsten fan ‘e priisfraach ek oare kritearia fan belang. Sa fregen wy ús ôf oft wy sels ien fan ‘e 

teksten as liet foar in tsjinst útsykje soenen, oft der mei goed fatsoen muzyk op te setten wie, mar foaral oft it in oanwinst 

wêze koe nêst de lieten út it Lieteboek. Bernard Smilde sels wie altyd tige kritysk op tekst en muzyk, hy wie net gau 

tefreden. As hy by ús oer ’t skouder mei sjoen hie, wie er hjir dan bliid fan wurden?  

 

Dan oer de taal. It Frysk wie hjir en dêr geef, mar faker min of striemin. Wêrom in tekst net even trochlêze litten troch ien 

dy’t de taal behearsket? Oer in lyts flaterke dat ferholpen wurde koe sûnder ritme of rym te fersteuren hiene wy net 

stroffele, mar it moast der doch wol in bytsje op lykje? 

 

Dêrby miste de sjuery yn dizze teksten noch in fris lûd, in ferrassende ynfalshoeke, in teologyske stap foarút ynpleats fan 

tebek. Hjir en dêr lei de klam op de minderweardichheid fan minsken en wie der miskien wat te min sprake fan útsjoch en 

hope. Faaks binne de dielnimmers oan dizze priisfraach de jongsten net mear, mar meigean mei de tiid hat dochs net mei 

leeftiid te krijen?  

 

Al mei al binne is de sjuery ta it beslút kommen om dit jier gjin priis ta te kennen. It soe devaluaasje fan ‘e priis 

betsjutte en dat kin net de bedoeling fan Krúspunt wêze.  

 

 


