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De
macht

fan
it wurd

I

Sietse de Vries – Bak
Friese Pers Boekerij, Ljouwert, 110 s.
Kadoboek Moanne fan it Fryske Boek
2012, fergees by oankeap fan €10
oan Fryske boeken. Ek as e-book
beskikber.

It bestean fan kranteferslach-
jouwer Sjerp Bak feroaret op
slach as er op in jûn in ge-

meenteriedslid deamakket. Om’t
it gjin opset sin wie, soe in oar
nei alle gedachten de plysje derby
roppe. Bak docht soks net, hy
wisket alle spoaren út, fytst nei
hûs en giet de oare deis wer ge-
woan oan ’t wurk.
Sa begjint in like spannend as
fernimstich ferhaal. Om’t syn sjef
him freget fierder ûndersyk te
dwaan nei de dea fan it gemeen-
teriedslid, slagget it Bak om de
plysje op in ferkeard spoar te
setten. Sels hellet Bak saken nei
boppen dy’t dúdlik meitsje dat it
ferline fan de deade net alhiel
brânskjin is.
De karriêre fan Bak, dy’t wat
stomprûn wie, fleuret troch alle
opskoar danich op. Ek yn syn
persoanlike libben soarget de
moard foar feroaringen. As er syn
grutte reportaazje oer in ynterna-
sjonale misdiedorganisaasje
publisearret, is elk ûnder de yn-
druk. ,,Al fiifentweintich jier die
er ferslach fan wat der geande wie

op it stikje wrâld dat Fryslân hjit
en namen de lêzers dat foar
kundskip oan. Noait hie er it
gefoel hân dat wat er skreau, echt
wat losmakke, wat feroare yn
minsken.’’
As er neigiet wat in ‘folslein idi-
oat ferhaal‘ dit kear teweech-
bringt, mient er einlik ‘de macht
fan it wurd’ waar te nimmen.
Wylst Bak besiket út hannen fan
de plysje te bliuwen, jout dit
Sietse de Vries alle mooglikheden
om it krantewurk én it politieke
hânwurk moai yngeand en justjes
wat sinysk te beskriuwen. In
wethâlder fan it CDA typearret er
sa: ,,Sûnt se by de man wei wie –
krapoan in jier al wer – wiene de
rokjes koarter en it hier en de

eagen kleuriger wurden en wie
der amper noch in resepsje dy’t
se oersloech. It kristlik feestbeest
neamde Feike har.’’
Moai beskriuwt er ek de wize
wêrop’t Bak pleage wurdt troch
syn gewisse en likegoed besiket
om te profitearjen fan de nije
mooglikheden. ,,Net dat er no
rêstich as in pûde moal de ûnt-
jouwingen ôfwachtsje doarde,
mar de kânsen dat er dermei
weikaam en syn wenstige libben
noch moai wat jierren fuortsette
koe, namen mei de dei ta.’’ De ein
fan it boek is knap betocht en lit
nochris de macht fan it wurd
sjen.
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