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In fernimstich wûnder

W
Jetske Bilker - It libben fan in oar
Bornmeer, De Gordyk, 463 s., € 25

Wat langer in ferhâlding
duorret, namste grutter
is it risiko dat de oan-

dacht foar de eigen partner ôf-
nimt. Soks bart mei Martsje en
Johan yn ‘It libben fan in oar’,
sûnder dat sy it eins sels yn ’e
rekken ha. Hy wrakselt al jierren
mei syn promoasjeûndersyk nei
in ûnbekende dichter út de njog-
gentjinde ieu, sy is lerares Dútsk
en hat út in earder houlik in
dochter dy’t foar it eineksamen
sit.
Yn dy situaasje pleatst de skriuw-
ster in riedseleftige operasjong-
ster en in soldaat dy’t by de
moardpartij yn Srebrenica behel-
le wie. Dêrmei rekket alles wat
fêst siet yn it libben fan Johan en
Martsje los. Sa jout Johan syn
ûndersyk der oan. ,,Al dy jierren
op it Frysk ynstitút; al dy moan-

nen op de Fryske Akademy we-
ryn’t er de brieven fan de Hal-
bertsma’s lies om nei te gean oft
Joast of Eeltsje miskien Boates
Annes neamden.’’
Daliks begjint er oan wat nijs. Dit
kear is hy fan doel om in biografy
te skriuwen oer de sjongster.
Martsje ferdjippet har yn de
aktualiteit fan de wrâldpolityk en
sjocht ûnder eagen dat in soad
saken yn har libben mislearre
binne. De skriuwster hat dit fer-
haal breed opset, mei in grut tal
byfigueren, dy’t elk har gerak
krije.
Sy nimt de romte om it nije ûn-
dersyk fan Johan nei it libben fan
de sjongster wiidweidich te be-
skriuwen. Itselde jildt foar Marts-
je har speurtocht nei de redenen
efter de oarloch op de Balkan
Troch de oandacht foar oaren
wurde de komplikaasjes yn de
eigen relaasje hieltyd grutter.
De opset fan it boek is in fernim-

stich wûnder en hâldt de oan-
dacht fan de lêzer muoiteleas
geande. De haadpersoanen binne
dêrby psychologysk treflik útwur-
ke, elk mei werkenbere eigensin-
nichheden. ‘Mei de hân yn’e side,
de útbloeide blomkes yn ’e hân,
lit se har blik omheech gean nei
it iepen rút fan syn keamer. De
fertutearze kezinen springe har
fuort yn it each. De buorlju koe-
nen wol tinke dat se net om soks
joech, dat se net seach dat it hûs
by har wei groeide. Se suchtet. Se
kin better in pensjon begjinne,
mei him as beteljende gast.’
Yn syn obsesje foar de sjongster is
Johan mooglik krekt wat minder
sympatyk as Martsje, mar fier-
ders kiest de skriuwster gjin par-
tij. Har toan is koel en krekt net
iroanysk, sa’t de lêzer de figueren
serieus nimt.serieus nimt.
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