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In wurd fan wurdearring oer Trinus Riemersma soe ik neffens it programma útsprekke 
moatte. Dat doch ik lykwols net. Ik wol mei jim diele hoe’t ik yn myn wurk as dosint oan de 
learare-opliedingen Frysk fan NHL Stenden Hegeskoalle yn Ljouwert en Grins ynfolling jou 
oan it literatuerûnderwiis. Ik brûk yn dizze taspraak derfoar it wurk fan Trinus Riemersma as 
foarbyld. Ik hoopje dat myn studinten syn wurk lêze kinne, begripe kinne en der wat mei 
dwaan kinne yn it ûnderwiis op middelbere skoallen. It libben hâlden fan it oeuvre fan Trinus 
is miskien wol de grutste wurdearring dy’t wy him jaan kinne. Sa is dit dan dochs in wurd fan 
wurdearring.  

Ik bin as dosint ferantwurdlik foar de learline fiksje en kultuer. Dat betsjut dat ik kolleezje jou 
oer literatuerskiednis en skiednis fan Fryslân. En ik fersoargje alle wiken in lêsclub oer Fryske 
boeken. De iene wike doch ik dat foar begjinners – opstappers - en de oare wike foar 
trochsetters. Wy lêze ek wurk fan Riemersma. Myn útdaging is om literatuerskiednis, 
literatuerteory en Fryske literatuer op sa’n manier oan te bieden dat studinten der nocht 
oan hawwe en der fet op krije. Us studinten wurkje yn it ûnderwiis en binne de bêste 
ambassadeurs foar de Fryske literatuer dy’t wy ús mar winskje kinne. Wolle wy de Fryske 
literatuer libben hâlde – wolle wy dat de teksten fan Riemersma lêzen en wurdearre wurde 
en ferspraat ûnder de minsken - dan leit yn it ûnderwiis en dus yn de learare-opliedingen 
Frysk in wichtige kaai ta sukses.   

Ik hear de reaksjes fan de studinten as wy meiinoar in boek beprate. Wat bin ik bliid as de 
reaksjes yn de rin fan ús petearen feroarje fan: ‘Wat in faach boek’, ‘Wat in fiis boek’, ‘Ik 
begryp der neat fan, want alles stiet trochinoar’ nei ‘Ik begryp no noch net alles, mar ik sil it 
dochs mar útlêze.’ En: ‘Ja, dat is tsjintwurdich noch sa by …’. ‘Ik hie noch wol in boek lêze 
wollen fan ….’  

Hoe jouwe wy oan de learare-opliedingen Frysk ynfolling oan it literatuerûnderwiis? En hoe 
meitsje wy it wurk fan in skriuwer as Trinus Riemersma tagonklik foar de lêzers fan no? Wat 
wy meast net dogge, is de autobiografyske lêswize, wêrby’t wy De Reade Bwarre as in 
ferhaal oer Ferwert sjogge. Fansels, dat is in diel fan de roman. Mar wat hawwe myn 
studinten deroan as se net folle mei Ferwert hawwe? Us wurkwize is basearre op de Reader 
Response and Reception Theory, sis mar de resepsjeteory dy’t der fan útgiet dat de lêzer him 
ferhâldt ta it literêre wurk (Hendrix, 2006). Want lit ús earlik wêze: wat is in boek sûnder 
lêzers? De lêzer giet in dialooch oan mei it literêre wurk. Myn studinten dus ek. Wy besjogge 
in literêr wurk yn it ramt fan it hiele oeuvre fan in skriuwer en soms ek yn ferliking mei 
wurken fan oare skriuwers, mar altiten wol yn in wat breder ramt as allinne dat iene wurk. 
Dat sa’n oanpak effektyf is, lit ûndersyk fan Jeroen Dera sjen.  

Op de webside fan Tresoar, Sirkwy, sjochst ûnder Trinus Riemersma in ymposant oeuvre mei 
in keur oan wurken en sjenres troch de tiden hinne, fan 1964 oant syn ferstjerren yn 2011, 
de opbringst fan 50 jier skriuwerskip: 20 romans, 6 ferhalebondels, 5 gedichtebondels, 8 
ferskaat, 4 toaniel, 4 oersettingen.   



As dosint-petearlieder fan lêsclubs by ús op de hegeskoalle ha ik foar it oeuvre fan 
Riemersma in temalist makke mei eleminten dy’t typysk Trinus binne. In temalist dy’t helpt 
om tagong te krijen ta it wurk fan Trinus, dy’t ferdjipping oanbringt en dy’t helpt om it wurk 
te ûntraffeljen. Dat bart yn dialooch mei it boek en as lêzers meiinoar. Doel is om in bettere 
lêzer te wurden, ien dy’t ek oare teksten te liif gean kin om it boek, himsels en de wrâld 
better begripe te kinnen.  

Om sa’n list opstelle te kinnen is it needsaaklik (handich) dat de dosint-petearlieder fan in 
lêsclub oersjoch hat oer it oeuvre fan in skriuwer. It oeuvre kin men neffens Barthes 
beskôgje as ien grutte Tekst – mei in haadletter (Vogelaar, 1981).   

Op de temalist sa’t ik dy fan Riemersma makke ha, steane fjouwer ûnderwerpen:   

 (1) groteske   
(2) eksperimint   
(3) humor en   
(4) kontekst/polemyk.    

Ik jou no koart útlis oer dy fjouwer ûnderwerpen en neam foarbylden dêrby út it wurk fan 
Riemersma. Utputtend is dit oersjoch lang net, dêrfoar is dit net de gelegenheid.   

It earste ûnderwerp dat bepraat wurde kin by it besprekken fan Riemersma is groteske.  

1. Groteske  

Wat is groteske? Dat is it risseltaat fan it byinoar bringen fan it ‘ferhevene’ en it ‘banale’, it 
komyske en it tragyske, it earnstige en it luchtige. Dat kin liede ta absurde sitewaasjes en 
úteinliken ta waansinnigens (Platenberg, 2014). Annie van den Oever omskriuwt yn har 
dissertaasje oer Fritzi Harmsen van Beek it doel fan groteske as: ‘Een essentieel kenmerk van 
groteske cultuur is [namelijk] haar „pokdalige, averechtse versies van conventionele 
voorstellingen die zich stilzwijgend tegen conventionele waarneming verzetten.‟ (Van den 
Oever 2003, 22)  

In yllustraasje fan groteske by Riemersma fine wy fansels in Fabryk, it ferhaal fan in 
fabryksarbeider dy’t trochdraait en telâne komt as behearder op de dwinger. De God fan 
stront en jiske.  

Fabryk, ‘De god fan stront en jiske’  

‘Lit se mar frette en sûpe, by my komt it allegear telâne. O, ik laitsje om de grutte 
mynhear dy't him yn it hotel te barsten fret en om de nuffige famkes mei har kroket út 
de automaat. Ik sjoch dwars troch har moaie klean en har oppoetste hûd hinne dat se 
fanbinnen fol stront sitte. Moarn ride se de bringst hjir wer hinne, en de dames en 
hearen dogge mar krekt of witte se fan de prins gjin kwea.  

Lit se mar grouwe boeken skriuwe mei wit ik wat foar wysheden, en lit se mar 
kranten printsje. Ik sis neat, ik doch oars net as wachtsje. De kranten haw ik in dei letter 
al en de boeken, dat mei in jier of tsien duorje, mar dan komme se ek, stikken en út de 



bân. Ik waarmje myn hannen derby en ik gniis om de dwazen dy't har derfoar ynspand 
hawwe.’  

  

It groteske is oanwêzich yn it hiele oeuvre fan Riemersma, der is tink ik gjin wurk dêr’t it net 
yn sit. Ik neam ek noch Wilma yn By de hannen om’t ôf as se om har frijer Arjen ropt by de 
befalling:   

Ungelokkich stik puber datst bist, ik krige in bern, in bern fan dy! Ik lei it machtleas to 
ûndergean, it perse yn myn liif as soe ik my bidwaen, ik fielde dat der hwat troch myn 
ljisken dreaun waerd. It kaem stadichoan nei bûten, en doe wie it stil, de pine floeide 
fuort, ik hie it folbrocht. Draeijerich en swymhollich kaem ik oerein en loek myn rok 
omheech. Der hong in witige koarde út myn liif wei en dêr lei it berntsje. Arjen, it wie 
sa bigreatlik, it wie in deade rôt, in keale neakene rôt mei it kopke en de poatsjes 
byinoar teard.  

De reade bwarre is in grutte groteske, allinne al fanwege Ut ydyomatyske vudbûk dat in 
soarte fan lêswizer of disclaimer is op basis fan in bibeltekst. De bwarre op himsels is ek in 
soarte fan bibel, sa skriuwt Jetske mei rjocht yn har ferantwurding by de nije werstavere 
edysje (Bilker, 2022).  

Yn it niisneamde Fabryk sit de krêft net yn de ynhâld, mar yn de foarm fan it ferhaal. Sa 
komme wy by it twadde bestândiel fan de list dat wy brûke kinne by it lêzen fan it wurk fan 
Riemersma: eksperimint.   

2) Eksperimint: perspektiven en ferhaallinen   

Fabryk (1964): de fragmintaryske ik-roman  

Minskrotten-Rotminsken (1966): ferhaallinen, de skriuwer is ek personaazje   

De hite simmer (1968): trije lagen ek sichtber yn de lay out  

De mon sûnder gesicht (1973): stavering, sjenre detektive. Dúdlik oefenmominten te sjen.  

De skjintme vurt ferbwólgwódde (1981): stavering  

De stylfigueren yn De reade bwarre (1992)  

Nei de klap (1999): oare doelgroep, it stâl jaan fan totale ferneatiging  

Tinzen oer it libben en oer de dea (2001): in hûn fertelt  

De trein fan acht nei achten (2009): splitscreenroman  

Ik kin noch even trochgean….  



Wêrom is eksperimint – ‘taalakrobatyk’ neamt Trinus it - sa wichtich? Op syn eigen website 
Myn eigen eker leit Trinus Riemersma it út. In goede resinsint hat …  

‘begryp fan de oandriuw, de ynspiraasje fan in skriuwer om in boek op te setten. Dat 
is net it 'ferhaaltsje', it 'barren', mar dat is de 'oanpak', it 'manierke', de 'fertelwize', 
de 'eksposysje'.   

It is fansels net sa, dat by de skriuwer de ynhâld der net ta docht, mar dy ynhâld kin 
earst komme as der in foarm is dêr't dy ynhâld him yn delbêdzje kin. De foarm is it 
fangnet dêr't de skriuwer de ynhâld yn fangt.’ (Riemersma, s.j.)  

En tsjin Coen Peppelenbos yn Tzum seit Trinus Riemersma:  

Vorm vind ik wel belangrijk. Ik probeer ook zoveel mogelijk te experimenteren. En dan 
steek ik van de literatuurtheorie meer op dan van romans. Ik heb een bepaalde 
motivatie nodig vanuit een inval en dan komt meestal eerst de vorm, daarna komt de 
stof vanzelf. Maar ik wil steeds van vorm veranderen. Dat is voor mij de uitdaging van 
het schrijven. Ik houd ook niet van psychologische romans, want die leggen je zo vast. 
Na een paar acties weet je al dat er voor de hoofdpersonen psychologisch maar een 
paar mogelijkheden zijn om door te gaan. Dan haak ik al af. Je kunt het toch zo verder 
invullen. (Peppelenbos, 2010)  

It foarmeksperimint is dus in konstante yn it oeuvre fan Riemersma, mar wêrom? Dat is net 
allinne dwersichheid, sa’t beweard waard yn in radio-oankundiging ferline wike. Nee, it is 
driuw. De driuw om it ferhaal sa sterk mooglik te fertellen mei alles wat de skriuwer yn him 
hat: lêstekens, wurden, sinnen, alinea’s, bledsiden, stylfigueren, sjenres, tiids- en 
perspektyfsprongen, fokalisaasjefoarmen, bledsidegrinzen,  grammatika en stavering.   

Ja, ek de stavering – by De reade bwarre is Ferwerters - heart ta it eksperimint. En dan sitte 
wy fansels by oanlieding fan dizze dei hjoed. De oanbieding fan de omstavere Reade 
Bwarre.   

3) Humor  

Studinten, lêzers hawwe oer it algemien wurdearring foar de platte en nuchtere humor fan 
Trinus. Dy humor sit foar in part yn it groteske (Tink bygelyks oan de sêne mei de Fryske 
bewegers yn De reade bwarre of hoe’t yn Minskrotten, rotminsken Ljouwert oerfallen wurdt 
troch de rotten) en yn it foarmeksperimint (Hûn Jelke Bos syn kommentaren op syn baas 
Omkoal, alias Trinus).   

Jelke begjint te fertellen yn in hast-dea-ûnderfining. Hy rekkenet derop dat it manuskript mei 
syn tinzen oer it libben en oer de dea wol troch Omkoal fûn wurde sil. 'Ik skink him it 
kopijrjocht, dan kin er ek nochris in buossint oan my fertsjinje.'  

Humor jout romte en in oar perspektyf. Yn har libbene kolom jûn sil Akke Gerlsma yngean op 
de typyske humor fan Trinus Riemersma.   

It fjirde ûnderwerp dêr’t ik mei studinten nei sjoch as wy wurk fan Trinus beprate is:   



  

4) Kontekst en polemyk  

Riemersma skriuwt op syn website Myn eigen eker oer de kontekst fan syn wurk yn de 
jierren ’60 en ’70 it folgjende:  

Wat langer wat mear kamen ‘âlderein’ en ‘jongerein’ foarinoaroer te stean en 
ferdwûnen de nuânses.  

Der wienen ferskillende persoanen dy’t har fersetten en it ferset gou persoanen, 
ynstânsjes en opfettingen. Fansels kin men dat net allegear perfekt skiede, mar wol 
ûnderskiede.  

Geart van der Zwaag en Josse de Haan hawwe har pylken it meast rjochte op de 
ynstituten lykas de Kultuerried, de Fryske Akademy en it FLMD. Bauke de Jong en Lolle 
Nauta fersetten har fûl tsjin de opfettingen fan Eeltsje Folkertsma en Jan Piebenga. Dy 
striidskriuwerij gyng oant yn De Nieuwe Linie troch. Ik haw my ek ferset tsjin 
opfettingen, mar myn oanfallen wienen persoanliker, bygelyks dy op Freark Dam. Wat 
dat oangiet koe ik net op tsjin Gerben Abma, dy hat Freark Dam ôfmakke. De meast 
suver literêre agitator wie grif Steven de Jong, ien fan ’e lêste redakteuren fan 
Quatrebras.  
Wat wienen no de slimste ‘fersetters’? Dat hinget ôf fan wat men sels it wichtichste 
fynt. Destiids hie ik de yndruk dat it oantaasten fan de symboalen fan de Fryske 
beweging, Folkertsma en Piebenga, as it alderslimste fergryp fan ‘de jongerein’ 
wurdearre waard en yn dat gefal soenen Bauke de Jong en Lolle Nauta de grutste 
smjunten wêze. Wol men it oanfallen fan de bolwurken fan macht, de ynstituten, as it 
wichtichste sjen, dan binne Van der Zwaag en De Haan de grutste brekkers.  

  

De histoaryske kontekst, de politike ynstek en de maatskiplik werklikheid wurde meastal 
meinaam yn in lêsclub, ek omdat Trinus Riemersma polemisearret en bûtenliterêre 
ferwizingen dus tige fan belang binne. Studinten binne faak wat jonger (ús populaasje is 
tusken 17 en 64  jier) en de tiid dat Trinus Fabryk, Minskrotten, De hite simmer, ja, ek De 
reade bwarre skreau is foar har net altiten maklik nei te fielen. Omdat de ferantwurdlikheid 
foar it learen by de studint leit en net by my as dosint is net winsklik om sels it wurd te 
nimmen en kennis út te stoarten. Meiinoar op syk te gean nei yntertekstuele ferwizingen en 
ferbannen is dan effektiver en ek spannender en riker.  

Mei de studinten geane wy op syk nei yntertekstuele ferwizingen. Wy begjinne by de tekst 
en komme werom by de tekst om tafallige assosjaasjes tsjin te gean. Trochdat de studinten 
yntertekstuele ferbannen lizze en sa teksten betsjutting jouwe, fiele se har belutsen by 
teksten en dat hâldt de teksten aktueel, ek al binne se hast 50 jier âld, lykas Fabryk (Van den 
Pol, 2003 en 2019)         

Ferwizingen op te speuren, te tsjutten en te bepraten freget om aktive, krityske lêzers.   



Riemersma syn wurk freget dêrom, want hy skriuwt ommers net in (Riemersma, s.j.)  

... ferhaal as in hapkleare brok dy't sa trochslokt wurde kin. De skriuwer as 
leveransier fan tafeltjedekjemielen, fiif minuten yn de magnetron en frette mar.  
  

Doel fan myn literatuerûnderwiis is dat myn studinten harren ûntwikkelje ta bettere en 
selsstannige lêzers. Wy dogge dat yn lêsclubs mei fragen en diskusjes dy’t útnûgje, prikkelje, 
wriuwe en skave. De studint is oan set om mei in aktive, krityske hâlding de dialooch mei de 
tekst oan te gean. Dat docht er net allinnich, mar yn in groep. Dat jout nije perspektiven en 
ideeën, is ynspirearjend en kreëarret belutsenheid. Dy belutsenheid jildt sawol de roman as 
ek de groep/de mienskip.  

Ik as dosint bin dejinge mei oersjoch oer it learproses. Ik dosearje de kennis oer auteur, 
wurk, oeuvre en kontekst. Wat ik oanbied, lit ik ôfhingje fan it ferlet fan de studinten. Ik lês 
soms tegearre mei de studinten tekstpassaazjes troch dêr’t wat bysûnders mei is, ik kin wize 
op opfallende dingen. Ik ken it lêsnivo fan de studint en wit wat de folgjende stappen binne 
yn it learproses. Ik jou de studinten safolle mooglik de rezjy, sadat se sels oan it stjoer steane 
en sels bepale hoe en wat se leare. Dat is net frijbliuwend. Wy wurkje mei de lêsnivo’s fan 
Theo Witte en der is in ûndergrins formulearre foar de ôfstudearnivo’s foar bachelor- en 
masterstudinten.   

Om koart te gean  

In wurdearringswurd foar Trinus Riemersma, dat woe ik net dwaan. De bêste wurdearring 
foar in skriuwer is it dat er lêzen wurdt. Myn studinten lêze Riemersma mei wille en mei 
nijsgjirrigens. Mei de fjouwer tema’s as lins en mei de dialooch yn de lêsclub. Oan harren 
reaksjes sjoch ik hoe ynspirearjend dat is. Doe’t wy it fyfde boek fan Trinus behannelje 
soene, sei ien fan de studinten: ’Wat, alwer in boek fan Trinus? Sa stadichoan wurde wy 
echte spesjalisten.’ Net út frustraasje, mar mei grutskens. Hoe moai is dat!   

Mei de omstavering fan De Reade Bwarre troch Jetske Bilker is ek dizze roman tagonkliker 
foar de studinten wurden. En foar oare lêzers. Ik gun dy oare lêzers in selde erfaring as myn 
studinten oan NHL Stenden. In dialooch en in ynspirearjende ekspedysje troch it wurk fan 
Trinus Riemersma. It leafst net yndividueel, mar yn in lêsclub. Dit is ek wêrom’t wy 
fannemiddei keazen hawwe foar lêsclubs. De Reade Bwarre fertsjinnet in lêzerspublyk, 
Trinus Riemersma fertsjinnet in lêzerspublyk.  
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