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G oed hûndert jier ferlyn
waard it brûken fan Frysk
as taal fan de earetsjinst in

‘issue’. It Kristlik Frysk Selskip (op-
rjochte yn 1908) en it Roomsk Frysk
Boun (oprjochte yn 1917) hiene as
konkrete doelstellings de oersetting
fan de Bibel yn it Frysk, in Lieteboek
en in Missaal. De earste Fryske
preek fan dûmny G.A. Wumkes (3
jannewaris 1915, yn Tsjom) wie net
allinnich mar ‘komeedzje yn de
tsjerke’, mar betsjutte it trochbrek-
ken fan it tradysjonele taalgebrûk:
Latyn en de nasjonale taal foar
deftich gebrûk yn tsjerke en skoalle,
Frysk foar thús.

Dy sitewaasje is yn de tweintich-
ste iuw mei hiel lytse stapkes feroa-
re ta in mear fanselssprekkend
taalgebrûk yn de domeinen fan it
ûnderwiis, de media, de kultuer en
it iepenbiere libben. Dy ûntwikke-
ling hat derta bydroegen, dat it
Frysk hjoeddedei ‘fan ús allegearre’
is – ek fan de minsken dy’t thús gjin
Frysk prate.

Neffens it nijste ûndersyk fan de
Fryske Akademy (Taal yn Fryslân: de
folgjende generaasje, juny 2017) ‘liket
de tsjerke it iennige maatskiplike
domein te wêzen dêr’t it Frysk noch
net fanselssprekkend is. Inkeld foar
in pear Frysksinnige dominys dy’t
yn Fryslân hikke en tein binne
wurdt oanjûn dat sy it Frysk ek in
prominint plak yn tsjerke jouwe.’
De respondinten dy’t dêroer rappor-
tearje, jouwe oan, faker yn it besit
fan in Fryske bibel te wêzen.

De útkomsten op it mêd fan
taalgedrach litte sjen dat it brûken
fan it Frysk as thústaal sûnt 1967
tebekrint en it brûken fan it Neder-
lânsk tanimt. ‘Ta beslút kin faaks
konkludearre wurde dat ynwenners
fan Fryslân yn de rin fan de tiid
minder Frysksinnich en mear mear-
talich wurde’, is de konklúzje fan it
ûndersyk fan de Fryske Akademy.

Dat fernimme wy fansels ek yn
de tsjerken. Der is, sa kinne wy sjen,
noch in protte misjewuk te dwaan.
It wurk dêr’t Wumkes hûndert jier
lyn mei begûn is, liket der yn de
lêste desennia net better op te wur-

den. Nee, faaks slimmer.
Fanút Jorwert (Nijkleaster) binne

wy sawat in jier lyn begûn mei de
kursus ‘Leauwe yn Fryslân’. Hjir
wurdt neitocht oer de histoaryske,
sosjale en teologyske eftergrûn fan
dy sitewaasje. Yn de tiid fan de
Reformaasje (16de iuw) wie it Frysk
al net mear de taal fan tsjerke,
iepenbier bestjoer en rjochtspraak
lykas yn de midsiuwen. Earst mei de
Romantyk (19de iuw) komt wer
mear omtinken foar it Frysk as

kultuertaal, ek foar gebrûk yn skoal-
le en tsjerke. Dan wurde de evan-
geeljes fan Markus en Mattéus oer-
set.

De folsleine Bibeloersetting yn it
Frysk komt yn twa parten klear: yn
1933 it Nije Testamint en yn 1943 it
Alde Testamint. De Nije Fryske Bibe-
loersetting is fan 1978. It Lieteboek foar
de tsjerken is fan 1977 en it nije Liete-
boek, Sjonge en bidde thús en yn tsjerke
fan 2015. Yn de bondel Tuskentiden út
2006 is in karlêzing tafoege fan
weardefolle Fryske lieten. Dat der is
genôch basismateriaal beskikber.

Gjin module
Yn de teologyske opliedings wurdt
lykwols gjin module ‘Frysk yn tsjer-
ke’ oanbean. It gefolch dêrfan is, dat
de measte foargongers net taret
binne op it wurk yn gemeenten
dêr’t ek noch in oare taal brûkt
wurdt as it Nederlânsk. Wy witte
fanút it ferline dat in soad dûmny’s
yn Fryslân harren earste gemeente
hiene. Noch altyd is ús provinsje in
plak dêr’t in soad westerlingen nei ta
komme.

Wy hawwe dat de lêste wiken
lêze kinnen yn de stikken yn it

Friesch Dagblad (Op Fryske grûn). Dy
nije dûmny’s begjinne dus mei in
ekstra fraach oer it ferkundigjen fan
it Wurd fan de Heit yn de memme-
taal fan de gemeente.

By de kursus ‘Leauwe yn Fryslân’
komme fragen oer relaasje tusken
evangeelje en kultuer oan de oar-
der: taal, kultuer, skiednis, lânskip,
leauwen en spiritualiteit. De kursis-
ten gongen der sels mei oan de
slach yn de eigen gemeente. Ien fan
har – yn it Westerkertier - hat in
enkête hâlden oer ferlet fan Frysk
yn it pastoraat en oer it feitlike
Bibellêzen thús. De dûmny fan
Skylge hat fjildûndersyk dien nei de
oanwêzichheid fan it Skylgers yn de
gemeente en op it tsjerkhôf. Hy
kaam mei ferrassende útkomsten
oer de belibbing fan it Skylgers as
kultuertaal. Yn de evaluaasje kaam
ek it taalgebrûk yn de kursus sels
oan de oarder: ,,Wat noflik: jo koe-
nen gewoan Frysk prate! Net ien
dy’t seurde oer myn Fryske aksent.”

Om better te begripen dat it
brûken fan Frysk yn tsjerke wat
mear en wat oars is as Nederlânsk
tinken yn Fryske oersetting, helpt it
bestudearjen fan it boek fan ds.
Hinne Wagenaar, Op ús eigen wize.
Sân ferhalen út it boek Hannelingen oer
taal en kultuer (2015). Ds. Wagenaar
makket dúdlik dat it giet om mear
as taal allinne. It tale-wûnder be-
gjint wol mei Pinkster, mar giet
dêrnei fierder yn de gemeente mei
de Hillige Geast as mienskipsfoarm-
jende krêft. It Frysk en de Fryske
identiteit foarmje dêrby in tige
wichtige faktor.

Lykwichtige oanpak
Tidens de kursus ‘Leauwe yn Frys-
lân’ wurde ek ideeën útwurke om it
Frysk op in lykwichtige wize yn it
tsjerklik libben te yntegrearjen:
liturgy, tarissing, pastoraat en dia-

konaat. Troch in lykwichtige oan-
pak en maatwurk kinne de tsjerken
derta bydrage, dat it brûken fan
Frysk net mear sjoen en behannele
wurdt út de tsjinstelling wei fan òf
Nederlânsk òf Frysk, mar yn it per-
spektyf fan èn-èn. Dan pas wurdt it
Frysk ek yn tsjerke ‘fan ús allegear-
re’.

It sil ek wol oars moatte, want in
protte minsken dy’t it Frysk net
machtich binne, begripe der somti-
den neat fan werôm’t der in fûle
striid is foar de taal – en al hielendal
net op in plak dêr’t men meiinoar it
leauwen belibje wolle. Dy striid
kinne wy meielkoar oplosse troch
los te kommen fan it tinken yn
tsjinstellings fan óf Nederlânsk óf
Frysk yn stee fan én-én.

In folslein Frysktalige tsjinst hat
syn eigen religieuze en estetyske
funksje, mar ek in wat eksklusyf
karakter. By in mear ynklusive
oanpak past it om guon ûnderdielen
yn it Frysk (en eventueel yn oare
streektalen) te fersoargjen. In pear
foarbylden: yn de earetsjinst kinne
guon lieten of in pear kûpletten yn
it Frysk songen wurde; de Fryske
tekst óf de oersetting kin meilêzen
wurde op it skerm.

Dat jildt ek foar skriftlêzings; as
dûmny himsels net genôch fertrout
yn it Frysk, kin in lektor út de ge-
meente dat prima dwaan. It skerm
kin ek brûkt wurde om kanon-
fersen yn mear talen efter elkoar te
sjongen, lykas gebrûklik by lieten
fan Iona en Taizé.

It taalgebrûk fan de bernetsjin-
sten kin oanslute by dat fan de
twatalige en trijetalige skoalle (In-
gelsk, Nederlânsk en Frysk); de bern
binne wol wend ommear talen te
brûken. Meielkoar sjongen makket
it ek foar elkenien makliker om mei
te dwaan en sa te oefenjen sûnder
kommintaar fan oaren. It kin dus
bêst: ek lieten sjonge yn it Frysk by
de bernetsjinsten!

Guon tsjerken jouwe mei de
Krystdagen en Peaske in skriftlike
groet oan de tsjerkegongers. De
Grutte of Jakobinertsjerke yn Ljou-
wert hat de tradysje dat dêrby twa
gedichten opnommen wurde: ien yn
it Nederlânsk, ien yn it Frysk. Altyd
krije se kompliminten!

Yn it pastoraat en diakonaat is it
tige fan belang dat de minsken in
frije taalkar hawwe. Salang’t de
pastores sels noch gjin Frysk prate
(mar wol fersteane), kin it helpe de
minsken útdruklik út te nûgjen dat
wol te dwaan – en ek fol te hâlden.
It praten fan twa ferskillende talen
yn ien petear freget eksplisite ôf-
spraken, dy’t in pear kear op ’e nij
werhelle en befêstige wurde moatte.
Dan kin it goed wurkje.

Troch it oanbod en presint stel-
len fan Frysk – en as dat sa útkomt
ek fan oare talen – wurdt útdrukt,
dat elkenien wolkom is yn tsjerke.
Dat wie hûndert jier lyn sa en moat
ek sa wêze yn 2017.

Alex Riemersma is lektor Frysk
en Meartaligens oan de NHL-
Stenden hegeskoalle

It Frysk yn tsjerke soe ek ‘fan ús
allegearre’ wêze moatte
Maatwurk soe derta bydrage kinne dat yn
de tsjerken it Frysk mear brûkt wurdt. It
wichtichste is dat it brûken fan Frysk net
mear sjoen en behannele wurdt út de
tsjinstelling wei fan óf Nederlânsk óf
Frysk, mar yn it perspektyf fan én-én.

In skip mei Fryske flagge, op de eftergrûn de tsjerke fan Hylpen. Foto: Shutterstock
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De kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ is
bedoeld foar teologen (pastoraal
wurkers, dûmny’s en prysters).
Yn fjouwer byienkomsten kom-
me oan bar: histoaryske, bibels-
ke, systematyske en praktyske
teology; oanslutend kinne de
dielnimmers in ferdjipjende
stúdzje skriuwe. It stúdzjepro-
gram is opset foar trije jier, mar
men kin ek foar ien jier ynskriu-
we. Dosinten binne: Alex Rie-
mersma, Liuwe Westra, Hinne
Wagenaar en Tytsje Hibma. De

kursus is opset troch de Stifting
Krúspunt en wurdt hâlden yn it
Nijkleaster yn Jorwert, hieltyd
op in woansdei, oanslutend by it
wyklikse moarnsgebed. Sa slute
de kursusdagenmoai oan by it
fêste kleasterritme fan ‘ora et
labora’. Data: 20 septimber, 18
oktober, 29 novimber 2017 en 17
jannewaris 2018.

Mear ynformaasje:
www.kruspunt.nl en opjaan by:
thibma@hetnet.nl.
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