
Us talen binne te ryk om net te brûken yn ’e tsjerken 

Us talen binne in net te missen unyk en ryk minsklik ferskynsel, sa fynt musikus Hindrik van der Meer. No is der noch in hiel 

stereotyp en iensidich gebrûk fan de taal yn de liturgy. Dat moat oars, fynt Van der Meer. 

 
Hindrik van der Meer 
In goed jier ferlyn binne troch de Ried fan de Fryske Beweging ûnder it tema ‘Flagje foar taal’ allerhanne talige 
aktiviteiten yn Fryslân organisearre. Net allinne flagje foar de eigen taal dus, mar foar de taal as in unyk besit fan de 
minske. 
Under dy paraplu hongen yn 60 doarpen en stêden 60 flaggen mei dêr op in gedicht oer dat plak. Dit barde, om’t 
betocht waard dat 60 jier ferlyn Fedde Schurer (1898-1968) yn in flamjend haadartikel yn de Friese Koerier opkaam 
foar it rjocht it Frysk ek yn de rjochtseal te brûken. Om’t de rjochter dy’t soks ferbean hie, him op syn teannen trape 
fielde, moast Fedde Schurer foar it rjocht ferskine. Abel Herzberg, dy’t Schurer ferdigene, spriek doe de ûnferjitlike 
wurden: ‘Mijnheer de rechter, wanneer wij straks allemaal dezelfde taal spreken, hebben wij elkaar ook niets meer te 
vertellen!’ 
De djippe wierheid fan dizze wurden waard my koartlyn by fjouwer gelegenheden wer ris tige dúdlik. Eltse taal 
fertsjinnet respekt. Eltse taal hat syn eigen rykdom yn klank en betsjutting. 
It begûn op snein 13 jannewaris, doe’t wy yn Aldeberkeap (Berkoop!) in Stellingwarfse tsjerketsjinst meimakken. 
Dûmny Rienk Klooster hie as tema foar de tsjinst ‘In ni’j begin maeken’ útkeazen. Hij preke oer rjochtfeardigens yn it 
minskelibben en liet de profeet Amos oan it wurd. ‘Bespeer mi’j et geraos van jim lieten. Laot liever et recht broezen as 
waeter en de rechtfeerdichheid as een diep dat noait dreuge staot’. En wij songen: ‘Deur wee en wanhoop klinkt et liet 
van’t keuninkriek dat niet vergiet!’ 

Respekt 

Tidens de kofjedrinkerij neitiid, die bliken dat de helte fan de oanwêzigen it Frysk like machtich wie as it Stellingwarfs. 
Dúdlik waard dat der fan wjerskanten respekt en sympaty wie foar elkoars talen. Der waard in mienskiplike 
ferantwurdlikheid field. It ‘flagjen foar taal’ krige nei dy tsjinst yn de lytse Stellingwerven in universele betsjutting. ‘Lit 
dyn eigen taal net swije, eltse taal kin sprekken lije’.  
Dyselde middeis wie yn Snits it ôfskie fan dûmny Alex van Ligten, de Amsterdammer, dy’t him it Frysk folslein eigen 
makke hat. Doe’t hy as jonkje it lêzen learde, wie dat it begjin fan in libbenslange reis troch de skientme en 
sizzingskrêft fan taal, oft it no syn memmetaal, it Gryks, it Hebrieusk of it Frysk wie. Wy songen oer it Boek, en it Wurd 
dat him sa yn de besnijing hie en hat, mei de wurden fan Huub Oosterhuis: 
Dat hoge woord, geschreven wit op zwart/ trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd/beschaamd, vervoerd, getroost, 
dan weer getart/Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt 
In pear dagen letter moasten wij nei Harns foar de routsjinst en de begraffenis fan in Ambonnese freon, dy’t krekt as ús 
fiiftich jier lyn út it doetiidske Nederlandsch Nieuw Guinea evakueard is. 
Hy waard berne yn’e waarmte fan de Tropen en begroeven yn de glûpende kjeld fan Fryslân. Tidens de routsjinst klonk 
it Maleis meardere kearen út hûnderten Ambonnese kielen. Sûnder oargel en bytiden spontaan mearstimmich. It 
makke yndruk de ek foar ús sa fertroud wurden Maleise taal te hearren, doe’t de famylje steande om de kiste in lêste 
liet song. ‘Isa ada sobat kita, amat tulus dan benar’ (Welk een vriend is onze Jezus). 

Brulloft te Kana 

Wer hiel oars wie de twatalige tsjerketsjinst yn Hilaard mei dûmny Hinne Wagenaar oer de brulloft te Kana. De 
lêzingen en de preek wiene yn it Frysk, it sjongen yn it Hollânsk. Dat kin ek hiel goed. In prachtich brulloftsliet fan de 
hollânske dichter Muus Jacobse, dito toanset troch Willem Vogel. Ek hjir wer de rykdom fan it omgean mei de taal, it 
werom gean nei de grûntekst, en nij ljocht skine litte oer lytse, mar wichtige wurden.  
Gelokkich binne ús talen as in net te missen unyk en ryk minsklik ferskynsel noch yn libben en hawwe wy (sjoch Abel 
Herzberg) elkoar út hiel ferskillende klankwrâlden wei noch in soad te fertellen. Fryslân is meartalich, mar spitigernôch 
is dat yn de measte tsjerketsjinsten net te fernimmen. En dat feroaret net hurd.  
Us Fryske tsjerkemienskippen geane noch altyd hiel stereotyp en iensidich mei ús talerykdom om. Wa wit iepent dit 
stikje yn ien klap in hiel soad eagen, sadat ús eigen taal yn de tsjerketsjinsten net in bysûnder ferskynsel bliuwt, mar 
hiel gewoan wurdt.  
* Hindrik van der Meer is musikus en wennet op Fûns ûnder Jorwert. Reakjes: hindrikvandermeer@dds.nl 

 


