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Nei de klap fan Trinus Riemersma is it ferhaal fan Ake, in jonkje fan sawat fjirtjin jier, dat 

oerlibje moat yn in wrâld dy’t troch in nukleêre ramp fernield is. It moat hast wol in 

atoomeksploazje west hawwe, mar it ferhaal jout dêr gjin útslútsel oer. En wat docht it der 

noch ta? It is al sa fier. 

 

Jabik Veenbaas wie yn syn resinsje yn de Leeuwarder Courant tige mei it nijste boek fan 

Riemersma ynnommen: hy fûn it better as De reade bwarre en like goed as Lord of the flies 

fan William Golding. En ik fûn der gjin klap oan. Ik skamme my der oer. Doogde ik wol? 

 

Wêrom koe ik mar gjin begrutsjen fiele mei dat aardige jonkje yn dy ûntheistere wrâld? Wie 

it dan net slim genôch dat er syn heit en syn mem beiden kwytrekke wie? En dat syn lytse 

suske, wylst se de klap earst noch oerlibbe hie, dochs noch stoar ûnderweis? Wie it net 

ferskriklik dat in perverse soldaat him de kont fernield hie en dat der gjin fûgel mear fluite? 

Hoe koe ik hieltyd mar wer mei droege eagen lêze dat de fegetaasje yn West-Jeropa noch 

mar bestie út snilen, gêrs en poddestuollen? Hie ik wol in hert? Doe’t ik oan ’e ein fan it 

ferhaal lies dat Ake nea wer yn Drachten komme koe, om’t Fryslân der ûnder strûpt wie, koe 

ik allinne mar tinke dat Trinus wat mear wurdearring hawwe moatten hie foar Anne 

Koopmans: dy hie Fryslân teminsten driuwe litten. 

 

Ik ferklearre myn gefoelleaze reaksje út de fertelsituaasje. Riemersma fertelt it ferhaal út it 

eachpunt fan it jonkje wei. Dêr hie ik lêst fan: der is ommers net ien mear oan wa’t dat 

jonkje syn ferhaal kwyt kin? Uteinliks bliuwt er allinnich oer. Wa bin ik dan? Boppedat hie ik 

yn it ferhaal neat lêzen dat my nij die. Dat de wrâld der nei sa’n ramp dea en treastleas hinne 

leit, wol ik wol leauwe. Dat de sinne net mear skynt, dat it fee ûnfruchtber is en dat de 

minsken samar stjerre, dat hoech ik dochs by Trinus net te lêzen? 

 

En dan de taal: dy ôfbiten sintsjes en dy radikale kealslach ûnder de eigenskipswurden, it like 

wol of wie de taal like slim oantaast as de beskreaune werklikheid.  

 

Doe’t ik teloarsteld nochris yn it boek omsneupte, seach ik de opdracht: ‘foar Welmoed en 

Sander’. Ik koe mysels wol foar de kop slaan: Nei de klap is fansels gjin boek foar my. It is in 

jongereinboek. Hoe koe ik sa dom? Wêrom wie dat nearne op it omkaft te lêzen.?  

 

Doe’t ik it ferhaal nochris lies, wie it foar my folslein feroare. It wie it ferslach fan in jonge fan 

fjirtjin jier yn de wurdkar fan in jonge fan fjirtjin jier, ferteld oan lêzers fan syn jierren. Ik 

frege my ôf hoe’t it wêze soe om it ferhaal op skoalle foar te lêzen. En ik betocht dat de bern 



wille hawwe soenen om de wurdkar fan Ake, dy’t nijmoadrige wurden yn ’e mûle nimt as 

‘fetgoar’, ‘kloatekanker’ en ‘kutshit’. Se soenen gnize om de lilkens fan Claus dy’t flokt yn it 

Dútsk en ropt: ‘Wat stjonkt it hjir aldergodferfloktst! Wa hat hjir yn ’e broek skiten?’ Se 

soenen ek folle makliker meilibje mei de swerftocht fan it jonkje as ik, om’t bern no ienkear 

oan de helte minder wurden genôch hawwe as folwoeksenen. It soe de bern ek net deare 

dat de beskriuwingen yn it ferhaal sa oerflakkich binne en foar har binne de seksuele 

ûnderfiningen fan in jonkje dat folwoeksen wurdt noch nij. 

 

Mar soe ik it oandoare en lês yn de brêgeklas bygelyks de passaazje op side njoggen foar 

dêr’t Ake syn âldere freon Borg oar it mad komt, as dy him sa lang oan de kul sit te lûken 

oant der in pear snotbongels út sjitte? Flauwekul. Op dy leeftyd binne ferhalen der net 

inkeld mear om foarlêzen te wurden, ien dy’t lêzen leard hat, moat allinne wêze kinne mei 

syn fantasij. Babs Gezelle Meerburg fûn it ferhaal net fernijend, mar ik freegje my ôf hokker 

jongereinboek earder sa frijmoedich wie as Nei de klap.  

 

Dochs betwifelje ik oft it ferhaal foar alle jonge lêzers like oantreklik wêze sil. Der is 

ôfwikseling en sensaasje genôch, mar ik bin bang dat it foar bern dochs te folle fan itselde 

bliuwt. Der sit te min spanning yn it ferhaal. De fraach hoe’t it mei Ake komme sil, wurdt eins 

net oproppen: want it leit net yn de reden dat dêr wêzentlik eat oan syn situaasje feroarje 

kin. Der is ek neat dat noeget ta identifikaasje, en dat komt net allinne om’t Riemersma der 

net foar keazen hat om Ake yn syn iensumens in aardich freondintsje, of byneed in 

oanhinklik stabijhûntsje ta te skikken. Ake hat mei nimmen in bân. 

 

Hoewol’t Nei de klap fan in personaal perspektyf út skreaun is, komme de emoasjes fan Ake 

net nei foaren. Dat is begryplik. Ake seit dat hy nei it ferstjerren fan syn suske nea wer 

fertriet field hat, en boppedat mei hy fan de lieder Claus ek net fertrietlik wêze, om’t ien dêr 

slop fan wurdt en dea fan giet. Ake kin allinne mar oerlibje om’t er him ôfslút foar de net te 

fernearen werklikheid. Mar hoe dea as er ynderlik yn skyn ek wêze mei: hy moat foar de 

lêzers al libben bliuwe. Alles wat Ake oan ferskrikkings meimakket, liket him like kâld te litten 

en ik wit net oft dat jonge lêzers sa lang – it boek telt 235 siden – oansprekke sil. Ake yt 

rauwe slakken, hy drinkt bedoarne oalje, hy ferrekt fan ’e kjeld en hy sleept mei deade 

minsken om, mar hy wurdt dêr net oars fan. Allinne syn frijerij mei Ilze dy iene kear fielt 

‘kankerwreed’.  

 

Dat de swerftocht fan Ake sa slim te folgjen is, komt mei troch de komposysje fan it ferhaal. 

Hoewol’t der troch de konsekwint folhâlden ôfwikseling fan de doetiid en notiid in dúdlik 

ûnderskie makke wurdt tusken ferteltiid en flash-backs, sit der amper ûntjouwing yn it 

ferhaal om’t de wrâld der rûnom like treastleas hinne leit. De spanning dy’t de lêzer nei de 

lêste bledsiden bringt, is net de fraach wêr’t Ake bedarje sil, mar wat der foar de klap bard is. 

Yn it foarlêste haadstik wennet Ake by twa mâle wiven, Ryk an Rak, dy’t harren 

ûnderkommen hawwe yn in âld kaserne dêr’t noch folop foarrie is. De froulju hawwe wol 



ferlet fan in aardichheidsje en se wolle mei Ake neuke. Mar dat wurdt neat: Ake is te 

dronken, of te wurch. Eefkes komt der lykwols wat romte yn it ferhaal en Riemersma makket 

sels in grapke. As Ryk laket, laket se fan ‘hihi’  en as Rak laket, laket se ‘haha’. Ik tink dat bern 

dat wol grappich fine.  

 

No’t Ake net mear yn noed hoecht te sitten, hoe’t er oerlibje moat, krijt er romte foar oare 

prakkesaasjes en hy wurdt ûnwennich. Sa komt de dei dat er beslút nei hûs te gean. Werom 

nei Fryslân.  

 

De wurdearring fan de jonge lêzers foar dit ferhaal hinget ôf fan de yntinsje dêr’t se it mei 

lêze. Dy yntinsje wurdt hjoeddedei fansels sterk mei bepaald troch de hertferskuorrende 

bylden út East-Jeropa. Net ien kin him dêr oan ûntlûke. Trinus Riemersma hat mei Nei de 

klap in boek skreaun dat benearjend ticht by de aktualiteit komt. En de lêzers moatte ynsjen 

hoe hurd it libben is, sûnder de beskerming fan heit en mem, eigen freonen, of de feiligens 

fan it fertroude steds- of doarpsfermidden. Yn in wrâld dêr’t it giet om it oerlibjen, kin elk in 

fijân wêze.  

 

Trinus Riemersma wiist der ek op hoe wichtich it is it ien en oar ôf te witten fan de 

elemintêre prinsipes fan it libbensûnderhâld: eat dêr’t de measte bern gjin weet fan hawwe. 

Ake syn pake hie noch in tún mei jirpels en griente, mar dêr hienen noch Ake, noch syn heit 

en mem, belang by. Griente kocht men yn de grientewinkel. En de slachter ferkocht fleis. 

Hoe’t in hut boud wurde moat, of in hûs, Ake moat it noch leare en as hy mear fan 

ierdrykskunde witten hie, dan hie hy dêr grif profyt fan hân.  

 

De skriuwer leart syn jonge lêzers ek dat oare minsken, as it der op oan komt, net te 

fertrouwen binne. Binne se sterker as dy, dan wolle se dy brûke, binne se fan dy ôfhinklik 

dan binne se ta in lêst. En as je miene dat je fan ien hâlde kinne, dan is der hieltyd wer de 

dea. In earlik minsk is net gelokkich. Dat sil de bare wierheid wêze, mar ik bin der net wis fan 

dat de jongerein no krekt om dy wierheid sit te springen. 

 

Nei de klap is literatuer yn dy sin dat de skriuwer de wetten stelt en fan syn jonge lêzers 

easket dat sy him folgje. Mar hoe't bern it fine sille? Ik hâld it op ‘fetgoar’, ‘kutshit’, of 

‘kankerwreed’.  

 

En dochs, as ik it boek net oan myn learlingen oanriede sil, dan is dat net om’t it net om ien 

fan de punten fan krityk dy’t ik niis neamd haw. Dan is dat om de inketswarte moraal. As Ake 

op syn reis werom nei Fryslân ynsjocht dat er nea wer thúskomme sil, tinkt er: ‘Ik hoopje dat 

der gjin himel is en dat ik ús heit en mem en myn suske net werom sjuch. Dan hat myn 

libben doel hân en dan haw ik myn triennen net fergriemd.’ Ik leau net dat it der sa hinne leit 

yn de wrâld en as dat foar guon bern al sa wêze sil, dan is it betiid genôch as se dat sels 

ûnderfine.  


