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Skriuwe
is te leuk

om it
te litten

Foarich jier waard LC-sjoernalist
Sietse de Vries op in nacht wek-

ker út in slimme dream: hy hie in
moard dien. De bylden smieten it

idee op foar ‘Bak’, it kadoboek
dat fan 14 septimber oant 14 okto-
ber te krijen is by de oankeap fan

in Frysk boek.

K
ELSKE SCHOTANUS

K
ritisy fan Sietse de
Vries syn misdiedro-
mans hawwe syn
wurk priizge om de
fernimstige struktue-
ren en de wize wêr-
op’t er de spanning

der, fan it begjin oan de ein ta, yn
wit te hâlden. It jildt ek foar ‘Bak’.
Al op de earste siden krijt Sjerp
Bak, sjoernalist by Fryslâns grutste
regionale deiblêd, rúzje mei rieds-
lid Remco Beets, in ‘VVD-blast’ dy’t
Bak ‘de risee fan de Fryske sjoerna-
listyk’ neamt. Ta it uterste terge,
slacht er de VVD’er dea.

,,Hast fan dy types dy’t har fer-
skriklik opwine oer auto’s’’, fertelt
De Vries yn syn tún oan de Dokku-
mer Ie yn Snakkerbuorren. ,,Ik ha
ris in fint meimakke dy’t it mar
neat fûn dat er op guon diken net
hurder mocht as tachtich. Hy gong
mar troch en waard hieltyd lilker,
bewearde op in stuit sels dat it fei-
liger wie om140 te riden. Al praten-
dewei rekke er mear en mear oer-
tsjûge fan syn gelyk. Foardatst it
witst begjint sa’nien tsjin dy oan te
driuwen. Sa’n figuer is Remco
Beets ek.’’

,,Ik ha neat mei moard as sada-
nich. Yn myn earste boek kaam,

min of mear by tafal, in moard
foar. Misdied wurket prima om
spanning oan te bringen. Hoe sit
it? Wa hat it dien?”

Yn ‘Bak’ is daliks al dúdlik wa’t
de dieder is, mar it bliuwt in mis-
diedroman. It is de moardner, dy’t
as ferslachjouwer de opdracht krijt
om, foar de sneonsbylage, in ach-
tergrûnartikel oer syn slachtoffer
te skriuwen. De ‘bak’ – grap, fer-
dútst Sietse de Vries – sit yn de fol-
slein ûnferwachte gefolgen dy’t de
publikaasje krijt.

Twa manuskripten
Alle jierren, yn it ramt fan deAlle jierren, yn it ramt fan de
Moanne fan it Fryske Boek, krijt in
Frysk skriuwer de opdracht om in
kadoboek te skriuwen. Ferline jier
wie dat Hylke Speerstra. Mei Sietse
de Vries hat Tresoar opnij foar in
skriuwer keazen dy’t in breed pu-
blyk oansprekke sil. Mei it each op
de ynsakjende ferkeapsifers is der,
ûnderstelt de skriuwer, sprake fan
popularisearring: it publyk moat it
kadoboek há wolle. Mei misdied

slagget soks better as mei dreech
literêr wurk.

Op in stuit leinen der lykwols
twa manuskripten by Tresoar.
,,Dat kaam om’t dejinge dy’t frege
is it kadoboek foar 2013 te skriu-
wen, miende dat it foar dit jier
wie.’’ De Vries wol de namme net
ferblaaie, hat it konsekwint oer in
‘sy’, mar knikt befêstigjend as er
heart dat skriuwer Atte Jongstra op
syn Facebookpagina sels witte lit-
ten hat dat hy de nije kadoboek-
skriuwer is. Oan de iene kant
neamt De Vries de kar foar in skriu-
wer mei Fryske woartels dy’t yn it
Nederlânsk publisearret in nijs-
gjirrich eksperimint, oan de oare
kant is er fan betinken dat Jongstra
syn literêre wurk net in grut lêzers-
berik hat.

Om’t it tema fan de Moanne fan
it Fryske Boek dit jier ‘spanning’ is,
wie it fersyk om mei in misdied-
boek te kommen. ,,Yn earste yn-
stânsje woe ik wat yn de sfear fan
‘De Da Vinci Code’ dwaan. It idee
wie dat der in âld manuskript, by-

gelyks oer de Fryske kening Red-
bâd, opdûke soe. Foar ûndersyk ha
ik sels noch fiif dagen nei Helgolân
west, in eilantsje dêr’t Redbâd nef-
fens de oerlevering in skoftlang ta-
holden hat. Doe’t ik sa’n tweintich
siden ûnderweis wie, betocht ik
my dat ik my earst marris better yn
de miten en ferhalen oer Redbâd
syn tiid ferdjipje moast.”

Makliker
De kommende wiken wurket Siet-De kommende wiken wurket Siet-
se de Vries, lykas tal fan oare skriu-
wers dy’t koartby mei nij wurk
kaam binne, mei oan de aktivitei-
ten dy’t Tresoar yn it ramt fan de
promoasje fan de Fryske literatuer
op priemmen set hat. Om de re-
laasje mei de krante as in wichtige
partner yn de promoasje fan boe-
ken te fersterkjen, wurdt ien fan dy
jûnen op de burelen fan de Ljou-
werter holden. Foar it barren hat
De Vries twa fragminten út it boek
omwurke ta toanielsênes dy’t
troch amateurs oer it fuotljocht
brocht wurde sille. De Vries – ek te-

aterresinsint – skriuwt faker foar
toaniel. Syn tragikomeedzje ‘De
tredde helte’ waard santjin kear
spile en de reaksjes, sawol fan it
publyk as dy fan de kritisy, wienen
behoarlik posityf. ,,In toanieltekst
bestiet inkeld út dialooch. Der is
gjin romte om filosofyske ideeën
út te wurkjen, kinst gjin flashbacks
brûke. In roman skriuwe is makli-
ker.’’

Soms freget er him ôf oft it
skriuwe yn it Frysk de muoite
noch wol wurdich is. Waarden fan
syn roman ‘Kûgels foar Kant’ yn
2003 noch 2300 eksimparen fer-
kocht, yn 2009 gienen fan ‘Potstro
Fongers’ noch mar 700 stiks oer de
toanbank. ,,Eins te gek foar wur-
den, mar skriuwe is te leuk om it te
litten.’’ Nei de drokte fan de Moan-
ne fan it Fryske boek is er dan ek
fan doel om yn de frije oeren op ’e
nij te set mei syn boek oer Redbâd.

Fan de haadpersoan Sjerp Bak
seit de skriuwer yn syn boek: ,,It
begryp ‘sjoernalistike ûnôfhinkli-
kens’ hie er jierrenlang brûkt as

ferlechje foar it ûntbrekken fan
echte belutsenheid.’’ Sietse de
Vries ûntstriidt dat er by sa’n ob-
servaasje ynspirearre is troch kol-
lega’s. ,,It is ergerlik as sjoernalis-
ten feiten en kommintaren net út
elkoar witte te hâlden. Seker as fer-
slachjouwer is it saak dy te ferdjip-
jen yn de minsken dêr’tst oer
skriuwst, yn har motiven. Ik hoech
it net mei har iens te wêzen, mar
seker no’t ik wat âlder wurd, krij ik
der hieltyd mear begryp foar hoe’t
minsken ta har stânpunten kom-
me. Dat docht syn fertuten as ik
mei in roman dwaande bin. Nim
Geke Jensma, de CDA-wethâlder yn
‘Bak’. Sels bin ik net tsjerksk, mar
ik besykje ál om sa’n frou leau-
wensweardich del te setten.”

Doe’t er oan it ferhaal begûn
wist de skriuwer net hoe’t it ôfrin-
ne soe. ,,Nei de moard docht Bak
der alles oan om út hannen fan de
plysje te bliuwen, folle mear as dat
hie ik net yn ’e holle. De ein hie ik
sels fan tefoaren ek net betinke
kind.’’

Wa’t foar €10 oan Fryske
boeken keapet, krijt de papie-
ren ferzje fan ‘Bak’ kado. Dêr-
neist is ‘Bak’ as e-boek fergees
del te laden op moannefanit-
fryskeboek.nl. Op de webside is
fierder ynformaasje te finen oer
nije boeken en literêre aktivitei-
ten dy’t rûnom yn de provinsje
organisearre wurde.

Yn ‘Bak’ is daliks
al dúdlik wa’t de
dieder is, mar it
bliuwt in
misdiedroman

Sietse de Vries: ,,Ik ha neat mei moard as sadanich.’’ FOTO LC/NIELS WESTRA


